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13 . 4 . 1340 Pazar 

Münderecat 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

2. —EVRAKI VARİDE 

Sayfa 
608:609 

Lâyihalar 
1. — Türkiye sahil ve limanlarına icrayı se

fer etmekte olan ecnebi sefainden tahsil edilmek
te bulunan rüsumu sıhhiye hakkında kanun 
lâyihası (1/482) 

2. — Hükümetçe mubayıası takarrür eden 
Anadolu Demiryolları Müdiriyeti Umumiyesinin 
teşkilât ve vazaifine ve hat ile mebani ve mües-
sesatmın esaslı surette tamir ve ıslahı için muk-
tazi tahsisatın itasına dair kanun lâyihası (1/489) 

3. — Mücadelei milliyeye iştirak etmeyen 
ve millî hudut haricinde kalan memurini mülki
ye haklarında yapılacak muameleye dair kanun 
lâyihası (1/488) 

609 
609 

609 

609 

609 
4. — Mühendis mektebinde ikinci derecede 

mühendis yetiştirmek için Nafıa Vekâleti büt
çesine beş bin üç yüz otuz altı lira kırk kuruş 
tahsisatı munzamma itasına dair kanun lâyiha-
s! (1/487) 609 

5. — Lozan Sulh Muhadenamesinin iktisabı 
mer'iyet etmesini müteakip 24 Temmuz 1923 ta-

Sayfa 
rihli Affı Umumî Beyannamesine tevfikan neşir 
ve ilânı muktazi affı umumî hakkında kanun lâ
yihası (1/483) 609 

6. — Kâtibi Adil.Kanununun bazı mevaddı-
nın tadili hakkında kanun lâyihası (1/486) 609 

7. — Orman Nizamnamesinin babı sanisinin 
ikinci faslına bir maddei müzeyyele ilâvesine dair 
kanun lâyihası (1/485) 609 

8. — Beyoğlu ve Üsküdar Vilâyetlerinin lağv 
edilerek Kaza haline ifrağen idaresi hakkında 
kanun lâyihası (1/484) 609 

Mazbatalar 609 
1. — Ziraat Encümeninin; Türkiye'de mev

cut bilumum ormanların fennî usulü idare ve 
işletmeleri hakkında teklifi kanunîsi ve mazba
tası (2/337) 609 

2. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen ve 
hududu millî haricinde kalan erkân, ümera, za-
bitan ve memurin ve mensubini askeriye hakkın
da yapılacak muameleyi ve cidali millîye iştirak 
edenlerin takaüt maaşlarının sureti hesabını na-' 
tık 25 Eylül 1339 tarihli kanunun üçüncü mad
desinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
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Sayfa 
(3/197) numaralı tezkere ve tefsire lüzum ol
madığına dair Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası. 609:610 

Tezkereler 610 
1. — Hizmeti maksureye tabi mektepler için 

26 Kânunusani 1340 tarihli kanunun ikinci mad
desinin liseler kaydından Maarif Vekâletince 
bir devreli liseler anlaşıldığı halde Müdafaai Mil
liye Vekâletince lise kaydından yalnız tam dev
reli liseler kastedilmekte olduğuna bu cihetin tef
sirine dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/360) 

Takrirler 
1. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Kâ

nunuevvel 1339 tarihli ve talebenin askerlikten 
teciline dair olan kanunun (B) fıkrasının Müda
faai Milliye vê  Maarif Encümenlerince tefsirine 
dair takriri (4/191) 611 

2. — Cebelibereket Mebusu Avni Beyin; 
Fransızlar tarafından Beyrut'a sevkedilen Ada-
na'lı, Urfalıoğullarından tahsildarı sabık Yusuf 
Ziya Efendinin tahlis ve tahliyesine teşebbüs olun
ması temenniyatını mütazammın takriri (4/34 
ikinci sene) 611 

3. — İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi 
Bey ve Rüfekasının emvali gayrımenkule üze-

610: 
611 
611 

Sayfa 
rine vuku bulmuş olan istikraz muamelâtına 
mütedair bazı ahkâmı havi Antalya Mebusu Ah
met Saki Beyle Denizli Mebusu Mazhar Müfit 
Beyin Muvazenei Maliye Encümeninde bulunan 
teklifi kanunilerinin ehemmiyet ve müstaceliye
tine binaen ve her şeye tercihan Heyeti Umumi-
yece tetkik ve kabul edilmesine dair takriri 
(4/192) 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI : 
611 
611 

1. — Genç Mebusluğuna intihap edilen Mu
hittin Beyin mazbatai intihabiyesi. 611 

Rey İstihsali 611 
1. — Müteaddit zevata hidematı vataniye ter

tibinden maaş tahsisine dair olan kanun lâyi
halarının tayini esami ile ikinci defa reye vaz'ı. 611, 

641:642 
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Cum

huriyeti arasında münakit 3 Mart 1340 (1924) 
tarihli muhadenet muahedenamesinin tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasının tayini esami ile 
ikinci defa reye vaz'ı (1 /476) 611,643:644 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 611, 
630 

1. — Kanunu Esasi Encümeninin; Teşkilâtı 
Esasiye Kanun teklifi (2/302) mükerrer) 611:629, 

630:640 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 1,Ş5 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Talat Bey (Kângırı) 

REİS — Celseyi açıyorum, 

1. — ZABTI SABIK HÜLÂSASI: 

REİS — Zabtı Sabık Hülâsası okunacaktır : 
Otuz Beşinci İçtima 

14 Nisan 1340 Cumartesi 
Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zabtı sa
bık hülâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Ruzname-

nin 29 ve 30 ncu maddelerini teşkil eden Almanya ile 
muhadenet muahedenamesi ve memleketlerinde Türk 
tabasından kavanin ve tedabiri istisnaiyei harbiyenin 
ref'i hususunda hükümete salâhiyet itası hakkındaki 
lâyihaların müstacelen müzakeresi karargir oldu. Mü
teakiben hidematı vataniye tertibinden maaş tahsi-
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sine dair lâyihalar ledelmüzakere kısmen tedilen, kıs
men aynen kabul edildi. Encümence maaş tahsisine 
lüzum görülmeyen Akdağ Kaymakamı Tahir, Urfa 

" Mutasarrıfı Sabıkı Nusret, Karamağara Nahiye Mü
dürü Tevfik ve Denizli Komiserliğinden müstafi Ah
met Hamdi Beylerin ailelerine maaş tahsisi hakkındaki 
takrirler heyeti umumiyece kabul edilip Encümene ha
vale ve berayi teneffüs celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Beyin Riyasetleriyle kuşat olunarak hidematı 

vataniye tertibinden maaş tahsisine dair olup, Encü
mene havale edilen takrirler mucibince tespit olunan 
bu baptaki lâyihai kanuniyenin birinci maddesi ta-
dilen kabul edildi. Hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair levayihi kanuniyenin heyeti umumiyele-
ri tayini esami ile reye vazolundu. Lizbon ve Mad-
rit'te müpakit, beynelmilel Posta ve Telgraf Kongre-

2. — EVRAKI 

Lâyihalar 

/ . — Türkiye limanlarına icrayı sefer etmekte olan 
ecnebi sefainden tahsil edilmekte bulunan rüsumu sıh
hiye hakkında kanun lâyihası (1/482), 

REİS — Sıhhiye ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

2. — Hükümetçe mubayaası takarrür eden Ana
dolu Demiryolları Müdüriyeti üırıumiy esinin teşkilât 
ve vazaifine ve hat ile mebani ye müessesatının esaslı 
surette tamir ve ıslahı için muktazi tahsisatın itasına 
dair kanun lâyihası (1/489). 

REİS — Nafia ve Muvazenei Maliye Encümenle
rine veriyoruz. 

3. — Mücahedei Milliyeye iştirak etmeyen ve 
millî hudut haricinde kalan memurini mülkiye hakla
rında yapılacak muameleye dair kanun lâyihası 
(1/488), 

REÎS — Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 

4. — Mühendis mektebinde ikinci derecede mü
hendis yetiştirmek için Nafıa Vekâleti bütçesine beş 
bin üçyüz otuz altı lira kırk kuruş tahsisatı munzam-
ma itasına dair kanun lâyihası (1/487), 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

1340 C : 1. 

lerince tespit edilen mukavelâta hükümetin iştirakine 
dair Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası bilmüza-
kere Hariciye Encümenine havale edildi. Türkiye ve 
Almanya muhadenet muahedenamesi hakkındaki lâ
yihai kanuniye aynen ve ecnebi devletlerin Türkiye'de
ki tebaasına mevzu tedabirin ref'ine dair lâyiha da 
keza aynen kabul edildi. Mersin liman ve rıhtımları
na mütedair imtiyaz mukavelesi hakkındaki kanun 
lâyihası, bir müddet müzakere edildikten sonra Pazar
tesi gününe tehir edildi. Hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair lâyihalarla Türk - Alman muahe
denamesi hakkındaki ârânın tasnifi neticesinde nisap 
olmadığı tebeyyün ettiğinden pazar günü içtima edil
mek ve Teşkilâtı Esasiye Kanun lâyihasının müza
keresine devam olunmak üzere relseye nihayet verildi. 

REİS — Zabtı Sabık Hülâsası hakkında bir itiraz 
var mı? (Hayır sesleri) Zabtı Sabık Hülâsası aynen ka
bul olundu. 

VARİDE : 

5. — Lozan Sulh Muahedenamesinin iktisabı me
riyet etmesini müteakip 24 Temmuz 1923 tarihli affı 
umumî beyannamesine tevfikan neşir ve ilânı muk
tazi affı umumî hakkında kanun lâyihası (1/483), ile 

6. —.Kâtibi Adil Kanununun bazı mevadının ta
dili hakkında kanun lâyihası (1/486), 

REÎS — Her iki lâyihayı Adliye Encümenine ve
riyoruz. 

7. — Orman Nizamnamesinin babı sanisinin ikin
ci faslına bir maddei müzeyyele ilâvesine dair kanun 
lâyihası (1/485), 

REİS — Ziraat Encümenine havale ediyoruz. 
8. — Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetlerinin lâğvedil-

lerek kaza haline ifrağen idaresi hakkında kanun lâ
yihası (1/484), 

REİS — Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 

Mazbatalar 
/ . — Ziraat Encümeninin, Türkiye'de mevcut bil

ûmum ormanların fennî usulü idare ve işletilmeleri 
hakkında teklifi kanunisi ve mazbatası (2/337), 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 

•2. — Mücadeleyi Milliyeye iştirak etmeyen ve hu
dudu millî haricinde kalan erkân, ümera, zâbitan ve 
memurin ve mensubini askeriye hakkında yapılacak 
muameleyi ve cidali milliye iştirak edenlerin tekaüt 
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maaşlarının sureti hesabını natık 25 Eylül 1339 tarih
li Kanunun 3 nçü maddesinin tefsirine dair Başvekâ
letten mevrut (3/197) numaralı tezkere ve tefsire lü
zum olmadığına dair Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası : 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
25 Eylül 1339 tarihli Kanunun üçüncü maddesin

deki (D) fıkrasının sureti tatbiki her ne kadar yalnız 
caizülistihdam oldukları halde müracaatları vaki olup 
da kendilerine gelmemeleri resmen tebliğ olunduğuna 
veyahut müracaatları vaki olduğuna dair 26 Ağustos 
1338 tarihinden evvel gerek yedlerinde ve-gerekse dos
yalarında vasaiti resmiye mevcudolanlara ait olacak
sa da.. 

A) Müdafaai Milliyece gruptan resmen davet 
olunmuş ve hazırlanmış, fakat hareket etmemeleri 
hususu kendilerine tebliğ edilmiş olanlar, 

B) Müdafaai Milliye Vekâletine resmen müra
caat edip de lüzum olmadığından gelmemesi cevabı 
kendilerine yazılanlar, 

C) Başkumandan Paşa Hazretleriyle Müdafaai 
Milliye ve Erkânı Harbiyei Umumiye Vekilleri Paşa
lar hazretlerine ve Garp Cephesi Kumandanı İsmet 
Paşa Hazretlerine Muamelâtı Zatiye Dairesi Riyaset-
ne mektupla müracaat etmiş olupta gelmemesi cevabı 
verilmiş veyahut cevap itasına lüzum görülmemiş olan
lar, 

D) İstanbul'da gruplara müracaat edipte grup
lar tarafından makamata yazılan ve aldıkları cevap 
üzerine gelmemesi tebliğ edilenler, 

E) İstanbul'da gruplara müracaat edip ve grup
larca tahriren (Ümeraya lüzum yoktur) tarzında al
dıkları emir üzerine veya şifahen cevabı redde maruz 
kalanlar, 

F) İstanbul'da gruplara şifahen müracaat etmiş 
ve şifahen balâda (C) maddesi veçhiyle cevap almış 
olanlar, 

H) İstanbul'da gruplara müracaat ederek hare
ketleri muvafık görülen ve fakat harcırah tahsisatı 
mevcut olmadığından hareketleri. teehhür etmiş ve 
bilâhare harekâtın başlaması üzerine vaziyetleri 
tebeddül ederek gelmemiş olanlar gibi eşkâli muhte-
lifeye tesadüf edilmekte olduğundan (C) fıkrasının 
tatbikinde ruhu maddeye temas ederek kanunen 
mucibi muahaze bir vaziyette kalmamak üzere sali-

fülarz vesaiki mevcut olanlardan maada eşkâli saire-
deki müracaatlarla nazarı dikkate alınıp alınmaması 
lâzım gelip gelmeyeceğinin tefsiri Müdafai Milliye 
Vekâletinin 10.1.1340 tarih ve Muamelâtı Zatiye 
Dairesi 157 numaralı tezkeresinde bildirilmekle ifa
yı muktezasına müsaadei Riyasetpenahîlerini istir
ham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Heyeti Umumiyeye 
Selefimiz Müdafaai Milliye Encümeni tarafın

dan bittefsir Heyeti Umumiyeye sevk edilmiş iken, 
encümenimizce hasbellüzum geriye alınan 25 eylül 
1339 tarihli kanunun üçüncü maddesinin (D) fıkra
sında bizce de ledettetkik sabin encümenin sureti 
matbuası raptan takdim kılınan tefsiri veçhile fıkra
nın sarahati kâfiyesi hali olduğu ve tefsire muhtaç 
bulunmadığı müttefikan kabul edildi. Başvekâletin 
tezkeresinde muharre eşkâlin fıkrai mezkûredeki sa
rahat karşısında bunun tefsirine zemin teşkil edemi-
yeceğini ve maddei mezkûrenin tatbikinde müşkülâta 
duçar olmakta ise de Müdafaai Milliye Vekâletince 
ayrı bir lâyihai kanuniye teklifi lüzumunu encüme
nimiz tahtı karara almıştır. Heyeti Umumiyeye arz 
ve takdim olunur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Maharriri 

Erzurum Kütahya 
Rüştü Nuri 

Kâtip 
Siirt 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Aza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
İbrahim 

Aza 
Tekfurdağı 

Cemil 

Aza 
Ertuğrul 
İbrahim 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeni mazbata
sını reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen-
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — Hizmeti maksureye tabi mektepler için 

26 Kânunusani 1340 tarihli kanunun ikinci madde
sinin liseler kaydından Maarif Vekâletince bir dev-

eıo 
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reli liseler anlaşıldığı halde Müdafaai Milliye Vekâ
letince lise kaydından yalnız tamam devreli liseler 
kastedilmekte olduğuna, bu cihetin tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut tezkere (3/360) • 

REİS — Maarif ve Müdafaai Milliye encümen
lerine havale edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin Kânunu

evvel 1339 tarihli ve talebenin askerlikten teciline 
dair olan Kanunun (B) fıkrasının Müdafaai Milliye 
ve Maarif encümenlerince tefsirine dair takriri 
(4/91). 

REİS — Maarif ve Müdafaai Milliye encümen
lerine veriyoruz. 

2. — Cebeli Bereket Mebusu Avni Beyin Fran
sızlar tarafından Beyrut'a sevk edilen Adana'lı, 

Urfa'lı oğullarından tahsildarı sabık Yusuf Ziyd 
Efendinin tahlis ve tahliyesine teşebbüs olunması 
temenniyatını mutazammın takriri (4/34 ikinci sene), 

REİS — Başvekâlete gönderilmiştir. 
3. — istanbul Mebusu Hamdullah Suphi Bey 

ve rüfekasının emvali gayrimenkule üzerine vuku 
bulmuş olan istikraz muamelâtına mütedair bazı ah
kâmı havi Antalya Mebusus Ahmet Saki Beyle De
nizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin Muvazenei Ma
liye Encümeninde bulunan teklifi kanunîlerinin ehem
miyet ve müstaceliyetine binaen ve her şeye tercihan 
Heyeti Umumiyece tetkik ve kabul edilmesine dair 
takriri (4/192), 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI : 

/ . — Genç Mebusluğuna intihap edilen Muhittin 
Beyin mazbatai intihabiyesi. 

REİS — Beşinci Şubeye veriyoruz. 

Rey İstihsali 
1. — Efendim, müteaddit zevata hidematı vata

niye tertibinden maaş tahsisine dair olan kanun lâ
yihalarının tayini esami ikinci defa reye vaz'ı. 

2 .— Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Cumhu
riyeti arasında münabit 3 Mart 1340 (1924) tarihli 
Muhadenet' muahedenamesinin tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasının tayini esami ile ikinci defa reye 
vaz'ı. (1/476) 

REİS — Bu kanunları kabul edenler beyaz, et
meyenler kırmızı rey puslası vereceklerdir. Efendim! 

Reylerini istimal etmeyen zevat varsa lütfen istimal 
buyursun. Efendim! İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Efendim; Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Cum
huriyeti arasında münakit 3 Mart 1340 (1924) tarih
li muhadenet muahedenamesinin tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasının neticei arasını arz ediyorum: Re
ye itşirak eden azanın adedi 143 'tür. Bir azanın re
yi sonradan verildiği için ihraç edilmiştir/Binaenaleyh 
ikinci defa reye vazedildiğinden kabul edilmiştir. (Al
kışlar.) 

Müteaddit zevata hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair olan kanun lâyihalarının neticei 
arasını arz ediyorum. Reye iştirak eden azanın ade
di (134) tür. (126) kabul, (7) ret, bir rey de müsten
kif vardır. Binaenaleyh ikinci defa reye vazediyorum. 
Kanun lâyihası ekseriyetle kabul edilmiştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 

1. — Kanunu Esası Encümeninin Teşkilâtı Esasi
ye Kanun teklifi (2/302 mükerrer.) 

REİS — Efendim! Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bakiyei müzakeratına devam ediyoruz. 

Kırk birinci maddede kalmıştık. 
Madde 41.— Reisicumhur, ancak hiyaneti vata

niye halinde Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı 
mesuldür. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, 41 
nci maddede Reisicumhur ancak hiyaneti vataniye ha

linde Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı mesul
dür deniliyor. Bundan evvel kabul edilen 39 ncu 
maddede Reisicumhurun isdar edeceği bilcümle ka-
vanin Başvekil ve Vekili Aidi tarafından imza olu
nur diye gösterildiğinden bu madde âdeta diğer mad
denin tetümmesinden ibarettir, başka bir şey değil
dir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Bir sual soracağım 
efendim. 38 nci madde mucibince Reisicumhur tah
lif olunurken bazı taahhüdata labi tutulur. Ezcüm
le Cumhuriyetin kanunlarına riayet ve bunları mü-

• — £ 1 1 — 
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dafaa edeceğine dair yeminlidir. Binaenaleyh bu ka
nunlara ademi riayetten dolayı mesul olamayacak 
mıdır? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Kanunlara 
ademi riayet meselesine gelince; iptida hıyaneti va
taniye, kanunlara ve Kanunu Esasiye ademi riayet 
demektir. Sonra Reisicumhurun mukarreratı esasen 
Heyeti Vekile tarafından icra edileceğinden bu mev-
zuubahis olamaz. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Bu mesuli
yet vazife noktai nazarından mı, yoksa şahsî noktai 
nazardan mı? 

KANUNU ESASÎ ENCÜMENİ REİSİ CELÂL 
NURİ BEY (Gelibolu) — Tabiî şahsî mesuliyeti her
kes gibi bakidir. Hatır ve hayale varit değildir ki 
Riyaseticumhur gibi yüksek makamata isat edilen 
zevat ceraimi adiye irtikâp edebilsin. Şimdiye kadar 
okuduğumuz ve gördüğümüz kitapların hiç birisin
de böyle bir cürüm ika edilmiş olduğunu görmedim 
ve görülmemiştir. Mamafih böyle bir cürüm ikaı va
rit bile görülse o vakit istifaya davet edilir ve ef
radı adiye gibi cezasını görür. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
yazılmış olan madde hiçbir mana ifade eden bir mad
de değildir ve Kanunu Esasî Encümeni Mazbata 
Maharriri Beyin beyanatı da bendenizi tatmin etmiş 
değildir. Çünkü malumuâliniz evvelâ Reisicumhurun 
mesuliyeti siyasiyesi meselesi vardır. Mesuliyeti si-. 
yasiyesi yoktur, fakat mesuliyeti siyasiyesi meselesi 
vardır. Bu nokta »buyurdukları gibi 39 ncu madde
de ifade edilmiştir. Binaenaleyh şimdi 41 nci madde 
neyi ifade etmek istiyor ve burada istimal edilmiş 
olan hiyaneti vataniye meselesi nedir? Zannederim 
ki, Kanunu Esasi Encümeninin bu maddeyi iktibas 
ettiği Lehistan Kanunu Esasisi daha vazıh ve daha 
etraflı olarak yazılmış ve meselenin esasına daha 
ziyade nüfuz etmiştir. Maksadı acizanem Lehistan 
Kanunu Esasisini alalım, kopya edelim değil; mese
leyi tenvir edelim. Mesuliyeti hukukiye safhasını, 
mesuliyeti cezaiye safhasını ve alelıtlak istikbalde 
tahaddüs edebilecek veyahut hiç tahaddüs etmeyecek 
herhangi bir ihtimale nazaran bir Teşkilâtı Esasiye 
tanzim edilirken, bunların ahkâmı arasında bir irti
bat ve ahenk bulmak ve mahiyeti hukukiyeyi de ta-
zammun etmek üzere bir madde yazmak lâzımgelir. 
Onun için müsaade buyurursanız Lehistan Kanunu
nun bu mesele hakkındaki maddesini okuyayım. Re
isicumhur kendi vazaifinin, ifasınca vukuagelen 
muamelâttan dolayı teşrii hiçbir suretle cezaya du

çar olmaz, Reisicumhur, büyük bir ihanetle meşrû
tiyetin ihlâlinden veya cezayı müstelzim harekâtı ka-
nunşikenaneden dolayı mesul ise kanunen muayyen 
olan mebusan adedinin lâakal nısfı huzuriyle üçte 
bir nispetle yalnız Diyet Meclisine mesul olabilecek
tir, Bu takdirde meseleye vaziyet edilecek ve kanu
nu mahsus ahkâmına göre devlet mahkemeleri tara
fından icrayı muhakeme ve hüküm ifa edilecektir. 

Şimdi efendim, malumuâliniz bu hususta birkaç 
mesele vardır. 

Evvelâ mesuliyeti siyasiye meselesi yoktur. Çün
kü mesuliyeti siyasiye meselesi buyurdukları gibi 
39 ncu maddede hal olunuyor. Yalnız Kanunu Esasi 
Encümeni maddesindeki «Hiyaneti Vataniye» mefhu
mu nedir? Bildiğimiz hiyaneti vataniye kanunundaki 
hiyaneti vataniye ifadesimidir? Yoksa manayı edebîsi 
mi maksuttur? Malümuallerinizdir ki mariayi kanuni
sinde, manayi hukukîsinde bizim kavanini cezaiyemiz-
de hiyaneti vataniye, bu ismi taşıyan kanundaki efal-
den ibarettir. Ondan gayri Ceza Kanununun emniyeti 
hariciye ve emniyeti dahiliye faslına giren ve bilhassa 
şekli devlete taallûk eden 55 nci maddesinin şümulü
ne dahil olan bir takım ahval vardır ki, bunlar bu 
fiile dahil midir, değil midir? Bunlar meskut kal
maktadır ve sonra "Reisicumhurun ne gibi bir hare
keti müstelzimi mücazat olacaktır. Alelıtlak yalnız hi
yaneti vataniye ve Ceza Kanununun emniyeti dahi
liye ve hariciye faslındaki ceraim mi maksuttur? 
Yoksa bundan maada ef'al ve harekât mubah hük
münde mi bulunacaktır? Bu meselenin tespiti lâzım
dır. Sonra Reisicumhurdan bu gibi ahval sadır olacak 
olursa veyahut suduru vuku bulduğuna göre, bunun 
muhakemesi, bunun ithamı ne suretle cereyan edecek
tir. Madde, bunda da sükût ediyor. Mesuldür, denili
yor «Mesuldür kelimesinin manası ne suretle tecelli 
edecektir? Mesuliyeti siyasiye midir, mesuliyet cezaiye 
midir? Oradaki mesul kelimesi» doğrudan doğruya 
mesuliyeti siyasiye manasını tazammun edecekse 
onu da tazammun etmemektedir. Binaenaleyh Reisi
cumhur ,ne suretle itham edilecektir? Hangi heyet 
itham edecektir? Muhakemesi ne suretle cereyan ede
cektir? Madde, bunlar hakkında tamamen sakittir. 
Binaenaleyh bu meselelerin tamamen halli lâzım gelir. 
Bunun mesuliyeti siyasini hallettik fakat mesuliyeti, 
cezaiyesi var mıdır? Mesele budur. İkinci mesele; 
mesuliyeti cezaiyenin hududu nerede başlayacak ve 
nerede bitecektir? Üçüncü mesele; mesuliyeti cezaiye
nin vasıtai ithamiyesi kim olacaktır? Bunun halli lâ
zımdır. Dördüncü mesele; muhakeme nerede cereyan 
edecektir? Bu dört meselenin Kanunu Esasi tarafından 
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halledilmesi ve birer birer bunlara ait hükümlerin 
vaz edilmesi ve maddenin buna göre tekemmülü hu
kukîye nail olması lâzımedendir, kanaatindeyim. 

HALlL BEY (Zonguldak) — Müspet bir teklif 
edeceğim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Şimdi teklif 
yapınız. 

KANUNU ESASÎ ENCÜMENİ REİSİ CEÂLL 
NURİ BEY (Gelibolu) — Feridun Fikri Beyefendi 
bu madde hiç bir manayı ifade etmez, şeklinde söz 
söylediler. Halbuki diğer bir çok kavanini esasiyede 
ve hatta diyebilirim, ki umum kavanini esasiyede aynı 
madde mevcuttur ve onlarda bir mana ifade ederler. 
Burada Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı me
suldür demek şudur : 

HALlL BEY (Zonguldak) — Elmana fi batnışşair! 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Hayır, katiyen 

elmana fi batnışşair değil. (Handeler) Burada Arif 
Beyefendinin buyurduğu gibi bir yemin formülünün 
içinde, kavanini esasiyeye vesair kavanine riayet ede
ceği mezkûrdur. Reisicumhur, bu gibi kavanine riayet 
etmediği takdirde hiyaneti vataniye cürmünü irtikâp 
etmiş oluyor. Binaenaleyh o takdirde mesuldür. 

Ondan sonra mesuliyeti siyasiyeye gelince; mesu
liyeti siyasiyesini doğrudan doğruya Heyeti Vekile 
tekabbül ettiğinden Meclise karşı mesul olan Heyeti 
Vekile veyahut filan vekildir. Mesuliyeti cezaiye bah
sine gelince, vuku bulan bir sual üzerine arz etmiş
tim. Şimdi filvaki akla bir çok şeyler gelir. Reisi
cumhur, şunu yaparsa, bu şekilde hareket ederse bun
ların çaresi nedir, tesviyesi nedir, nasıl halledilecektir! 

Efendiler! Cümlenizin malumu olduğu üzere Reisi
cumhur intihap edilen bir zat milletin sencidesi olur, 
büyük bir adam olur. Öyle bir adam ,acaba filana 
tokat atacak mı, filan cürmü istilzam eder bir iş ya
pacak mı diye tasavvur etmek, bendenizin fikrimce 
ayıptır. Reisicumhuru intihap eden şu Heyeti Celilenin 
bile bu halleri tasavvur etmemesi lâzımdır. 

ALİ ŞÜURİ BEY (Karasi) — Lâyuhti midir? 
AHMET ŞÜKRÜ BEY (Dersim) — Beşeriyette 

her şey olur. 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bir takım hu-

susatta bir hadise vuku bulacak ki bu hadisede fev
kalâde, harikulade ve belki milletin tarihinde bir tek 
hadise zuhur edecek ki, onun üzerine Heyeti Celile 
düşünür ve bunun tarzı muhakemesini, ne yapaca
ğını ve nasıl tesviye edeceğini o zaman tespit eder. 
Yoksa ortada fol yok, yumurta yok iken Reisicum
hur gibi bir zatı âlinin müstelzimi mücazat bir hare
ketten dolayı ne suretle mesul tutulacağını tedvir et

mek doğru olamaz. Lehistan Kanunu Esasisinin Fe
ridun Fikri Bey tarafından okunan ilk maddesi bizim 
tanzim ettiğimiz maddeye şebihtir. Üst tarafına ge
lince, onlar biraz ileriye giderek bazı mesuliyetlerin 
nasıl Meclis tarafından ve ekseriyetle tensip edilece
ğini göstermişlerdir ki, bunu da biz zait görürüz. Bu 
gibi şeyler hadiseye bırakılır ve hadise neticesinde -
hüdanegerde öyle bir şey olursa - o vakit tespit edilir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, ma
ruzatı acizanemi Kanunu Esasi Encümeni Mazbata 
Muharriri Celâl Nuri Bey yanlış telakki buyurdular. 
Bu suretle bir telakkiye girildiği zaman kanun yap
maya imkân yoktur. Kanun gayri şahsî olur. Reisi-
cumhurluk Makamını işgal eden ve cümlemizin baş-
tacı olan ve milletin mahbup ve margubu olan (şah
sı mevzubahis değil sesleri) şahsiyetler mevzubahis 
değildir. Reicicumhura tazim ederiz; tekrim ederiz, 
yalnız mevzubahis olan nokta; şahsiyet mevzubahis 
olmadığına göre müzakere ediyoruz. Müzakerede her 
hangi bir vaziyeti ifade etmelidir. Göz kırpma kabilin
den kanun yapılmaz. Mesuliyeti siyasiye değilse ne
dir? Mesuliyeti cezaiyenin lüzumu yoktur, Böyle bir 
meseleyi derpiş etmeyelim diyebilirler ve ben, kürsü
ye çıktıkları zaman bunu teklif edecekler zannettim. 
Eğer mesuliyeti cezaiye meselesinin telakkisine, derpiş 
edilmesine hiç lüzum, hiç mahal yoksa maddeyi koy
mayalım. Fakat daha açık, daha şamil teklif buyur
sunlar. Fakat yeni Türkiye'nin istikbalinde devam 
edecek, küvvei teydiyesiyle tanzim edilecek bir kanun
da, Reisicumhurun herhangi bir vaziyetine göre mü
talâa yürütmek neden ayıp olsun?!. Ayıp tabirinin bu
rada söylenmesine ne mahal olabilir! En mühim bir 
mesele müzakere ediyoruz. Maksadımız her türlü mü
lâhazatı şahsiyeden âri olarak. memlekette payidar 
olabilecek, tagayyür etmeyecek, devam edecek, mil
letin ruhuna nakşolunacak sağlam bir Teşkilâtı Esa
siye Kanunu vücuda getirmek için bütün mevcudiye
timizle çalışırken bu gibi hissî tabirlerin kullanılma
sını bendeniz şu müzakerenin mahabeti maneviyesi 
noktai nazarından doğru görmüyorum. 

REİS — O halde ne teklif ediyorsunuz? 

REŞAT BEY (Saruhan) — Hiyaneti Vataniye ha
linde her kim olursa olsun mesul olmayacak kimse 
yoktur. Binaenaleyh bu cümle, bu fıkra haşivdir, tay-
yedilmeli. Bunu kaldırdıktan sonra madde manasız 
kalıyor. O kadar manasız ki, eski Kanunu Esasideki 

^(Zatı Hazreti Padişahi mukaddes ve gayri mesuldür.) 
gibi bir şey çıkıyor. Bu maddenin hiç manası yoktur. 
Bunu Encümene verelim. 
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REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Tak
rirler okunacaktır: 

Meclis Riyasetine 
41 nci maddenin, (Mesuliyet kelimesinin şümulünü 

izah ve yeniden bir madde tanzimi için Kanunu Esa
si Encümenine iadesini teklif eylerim. 

Erzurum 
Rüştü 

Riyaseti Celileye 
Madde — Reisicumhur, cezayı müstelzim gayri ka

nunî harekâttan dolayı meclisçe itham edilirse mu
hakemesi Divani Âlide rüyet olunur. 

Dersim 
Feridun Fikri 

Riyaseti Celileye 
41 nci maddenin tayyını teklif ederim. 13 Nisan 1340 

Beyazıt 
Şefik 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
bendeniz takririmde (Divanı Âli) tabirini yazmıştım, 
onun :«Kanunu. mahsus ahkâmına tevfikan muhake
mesi cereyan eder» suretinde yazılmasını muvafık gö
rüyorum. Divanı Âli muhakeme edef şeklinde olursa 
bazı arkadaşların mütereddit bulunduğunu görüyo
rum. Onun için*) tabiri kaldırıyorum. 

RElS — Efendim, Beyazıt Mebusu Şefik Bey 
41 nci maddenin tayyını teklif ediyor. Erzurum Me
busu Rüştü Paşa, 41 nci maddenin Encümene iadesini 
teklif ediyor. Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey de.. 

FERİDUN FİKRİ (Dersim) — Efendim, ben
denizde Encümene gitmesini kabul ediyorum. 

REİS — Evvelemirde maddenin tayyı teklifini reyi 
âlinize vaz ediyorum. Maddenin tayyını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.'. Aksini reye koyuyorum; ka
bul etmeyenler lütfe nel kaldırsın... Kabul olunmadı. 
Binaenaleyh 41 nci maddenin mesuliyet kelimesinin 
şümulünü izah ve yeniden bir madde tanzimi için 
Encümene iadesi teklif ediliyor. (Kabul sesleri). 

(Feridun Fikri Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim, Feridun Bey bu son tekliflerini 

değiştiriyorlar. «Kanunu mahsus ahkâmına tevfikan» 
diyorlar. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Evet kanunu 
mahsusuna tevfikan diyorum. Encümene gitsin. 

REİS — Efendim, bu takrirlerle beraber maddenin 
Encümene iadesini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın.. Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar.. 

Tekrar reye koymak mecburiyeti hasıl oldu. 
Efendim, bu takrirlerle maddenin Encümene git

mesini kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar.. Aksini 
reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen ayağa kalk
sınlar... 

Maddenin Encümene gitmesi için sülüsanı ekseri
yet yoktur efendim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
Encümene gitmesi için sülüsanı ekseriyet lâzım değil. 
Sülüsanı ekseriyet maddenin kabulü içindir. 

REİS — Evet efendim! Doğrudur. Encümene git
mesi ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Madde 42. — Reisicumhur; hükümetin inhası üze
rine daimî maluliyet ve şeyhuhet gibi şahsî sebepler
den dolayı muayyen efradın cezalarını iskat veya tah
fif edebilir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
«Madde bitmedi, daha var sesleri» 
Peki! Okunsun efendim. 

Madde 42. — Reisicumhur hükümetin inhası 
üzerine daimî maluliyet ve şeyhuhet gibi şahsî se
beplerden dolayı muayyen efradın cezalarını iskat 
veya tahfif edebilir. Reisicumhur, Büyük Millet 
Meclisi tarafından itham edilerek mahkûm olan ve-
.killer hakkında bu salâhiyeti istimal edemez. 

REİS — Efendim, söz isteyen var mı? 
HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim, 

bir sualim var. Daimî maluliyet ve şeyhuhet bera
ber mi olmak lâzımdır? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Hayır efen
dim, ya maluliyet veyahut şeyhuhet. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — O halde 
(veya) demelidir. (Veya ilâve edilmelidir sesleri) 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi ora
ya bir (veya) ilâve edilmelidir efendim! 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Sonra efen
dim, affı umumî olursa bunlar af olunmaz mı? 

REİS — Efendim, sorulan sualden verilen ce
vaptan Meclisin haberdar olması lâzımgelir ki Mec
lis tenevvür etsin. Yoksa böyle gizlice Toracak olur
sanız doğru olmaz. O zaman Celâl Nuri Beyin ya
nına gider ve sorarsınız. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Meclis ka-
rariyle affı umumî ilân edilirse bu vekiller yine affo
lunmayacak mıdır? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Meclis hâ
kimi mutlaktır. Bunları da affeder. Herkesi de affe
dilebilir. 
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ZİYAEDDİN EFENDİ (Erzurum) — Efendim, 
bu madde 27 nci maddenin bir fıkrasına mugayir 
gibi görünüyor. Orada af meclise aittir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, ora
daki af affı umumîdir. Buradaki ferdî af tır. 

AHMET HAMDÎ BEY (Bozok) — Hususî" de 
vardır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Affı umumî
de de, hususîde de Meclis salâhiyettardır, hâkimdir 
ve kadirdir. Fakat ferdî af gibi bazı tâli işleri Reisi
cumhura veriyoruz ki dünyanın her tarafında cari 
olan bir usuldür. «Kâfi kâfi sesleri» 

REİS — Efendim, maddeyi aynen reyi âlilerine 
koyuyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Veya keli
mesinin ilâvesiyle... 

REİS — Evet efendim, veya kelimesinin ilâve
siyle maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

Madde 43. — Reisicumhurun tahsisatı kanunu 
mahsus ile tayin olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen reyi âlilerine koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 44. —- Başvekil, Reisicumhur canibin
den ve Meclis azası meyanından tayin olunur. Sair 
vekiller Başvekil tarafından ve Meclis azası arasın
dan intihap olunarak heyeti umumiyesi Reisicumhu
run tasdikiyle Meclise arz olunur. Meclis münakit 
değilse arz keyfiyeti Meclisin inikatına talik olunur. 
Hükümet, hattı hareket ve siyasî noktai nazarını 
kısa bir müddette Meclise bildirir, 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Bey

efendi müsaade buyrulur mu? 
REİS — Buyurunuz efendim! 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 

Fransa'da veyahut herhangi bir cumhuriyet mem
leketinde bir heyeti vükela teşekkül ettiği Zaman 
meclise gider. Meclise gittiği zaman - bilhassa Fran
sa'da - son teşekkül eden (Poincare) kabinesini mi
sal olarak ele alalım. 

Meclise gittiği zaman mutlaka meclisten bir kuv
vet almak lâzımgelir. Esas kaide budur ve bu kuvve
ti almak zarureti hakikiyesi vardır. Şimdi bu kuv
veti almak için ve milletvekillerinin tasvibine ikti

ran etmek için ne olacaktır ve ne olmak lâzımge* 
lir? Bizim verasette hasmı cahit usulü gibi bir vazi-̂  
yet ihdas, olunur. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Nasıl?.. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Yani Me
buslardan biri veya ikisi,.üçü bir istizah takriri ve
rirler. -• Eğer Mecliste ittifakı ârâya yakın bir vazi
yet varsa bile - yine bu halin cereyanı lâzımgelir. 
Mutlaka şöyle sathî surette yani arada anlaşarak 
verilmiş bir istizah takririnin ortaya çıkması lâzım
gelir ve bu istizah takririnin meydana çıkması üze
rine müzakere cereyan ederek heyeti vekileye iti
mat veya ademi itimat beyan edilir. Bir heyeti ve-
•kilenin daha işe başlarken itimat ve ademi itimat 
meselesinin mevzubahis olması birtakım uzun mü-
talâatın yürütülmesi ve daha evvel bunun için bir
kaç istizah takririnin verilmiş bulunmasının şart ko
şulması sunî bir vaziyet husule getirmektedir, ve sunî 
bir vaziyettir ve maziden gelme bir teselsülün neti
cesidir, bir neticei zaruriyesidir. Halbuki - bizim tas
vip şekli daha tabiî bir hale intikal etmiştir. Bundan 
böyle istizah takriri vermek, mesele ihdas etmek her 
hangi bir şekil tahaddüs ettirmek ve o şekil üzerin
de yürümek ve o şeklin neticesi olarak itimat ve ade
mi itimat vermek gibi bir vaziyet yoktur. Binaena
leyh Encümenin, Meclisi Âliye arz olunur şeklinde 
kabul ettiği şekil ki, Meclise arz olunur şeklindedir. 
Fransız şeklidir veyahut Belçika'daki şekildir. O şe
kil ile bizim bulduğumuz tasvip usulü arasında bir 
mukayese yaptığımız takdirde bizim tasvip usulü
müz sair mülâhazattan kat'î nazar daha faydalı, da
ha amelî bir usuldür. Zira Heyeti Vekile gelecek, 
Meclisi Âli bir istizah takriri verecek değildir. Şunu 
Encümen de kabul ediyor ki, dünyanın her tarafın
da yeni bir Heyeti Vekile teşekkül ederken umur ve 
mesaii milleti yed'i tedvirine alırken Meclisten bir 
prensip kabul edilmiştir. Parlamenterizmin kaidesi 
budur. Parlamenterizmin kaidesi bu olduğu gibi 
parlamenterizim olmayan hükümetlerde dahi şekli 
esasî budur. Hükümet mutlaka meclisten iktisabı 
kuvvet edecektir. Şimdi meclisten iktisabı kuvvet et
tikten sonra buradaki arz olunur demenin manası 
ne oluyor, ne demektir? 

AHMET MUHTAR EFENDİ (Kastamonu) — 
Arzı endam. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) - Arzı endam 
ne oluyor? (Handeler) 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Berayi 
malumat. 
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FERİDUN FİKRÎ BEY — Yani boy göstermek. 
(Handeler) Efendim, arzı endamın manası yoktur. 
Meclise gelecek, mutlaka itimat veya ademi itimat 
meselesi mevzubahis olacak, bir mebus istizah tak
riri verecek halbuki nizamnamei dahilî mucibince is
tizah takriri vermek ekseriyetin reyine muallaktır. 
Ekseriyetin reyine muallak olduğuna göre istizah 
takriri kabul olunmazsa Heyeti Vekile sarahaten ne 
suretle ahzı kuvvet etmiş olacaktır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — işte onun kabul olun-
masıyle. 

FERÎDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Kabul ol
ması olmaması zımnî bir şeydir. Mesalihi milletin 
mevzubahis olduğu zamanlarda zımnî delailden doğ
ma vaziyetlere mahal yoktur. Onun karşısında sarih 
ve vazıh bir hareket vücuda getirmek ve o vaziyet 
üzerinde mukadderatı milleti eline alan hükümet, 
kuvveti millet olan meclisten gelen bir kuvvetle, bir 
kudreti milliye ile tarsim ve takviye etmek şartı esas 
ve zarurîdir. Binaenaleyh (arz olunur) düsturunda 
bir mana, bir ifadei hukukiye yoktur. (Arz olunur), 
(Arzı endam eder) bu, bir ifadei hukukiye değildir. 
Meclisi Âlinin şimdiye kadar vaz ettiği bir takım ah
kâm vardır. Ve efendiler, biz o ahkâmın selâmeti 
memleket hamına pek doğru ahkâm olduğuna maat
teessüf diyeyim fakat kaniiz. Yani şunu söylemek 
istiyorum. Biz maalmemnuniye demek istiyorum ki, 
(Handeler) Ben vatanın selâmetini, saadetini Teşki
lâtı Esasiyede, Meclisi Âlinin yürüdüğü doğru yolda 
yürütmekle gidileceğine ben kaniim. . 

Efendiler, bugün tasavvur buyurulsun ki, Türki
ye'de saltanat kaldırılmış, onun karşısında, onun 
içinde bir hakimiyeti milliye esası kurulmuş ve ona 
istinat edecek, ona hayat verecek bir müessesei ta
biiye vücuda getirilmiştir. Bütün o müessesat, o hü
kümet, o millet meclisinden ahzı kuvvet etmekle mü
kelleftir. Millet Meclisinin vaziyeti hukukiyesini ne 
dereceye kadar takviye eder, ne dereceye kadar tah
kim eder? Onu kabili tatbik olacak şekillere ifrağ 
edersek bu surette memlekette hakimiyeti milliyeyi 
ve cumhiyeti tamamiyle takviye ve tahkim etmiş olu
ruz. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Sadede sade
de! 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
sadettir ve hem de kâmil sadettir. Memlekette Cum
huriyetin devam etmesi ve milletin hakimiyeti mil
liye idaresine merbutiyeti kâmilesi için milletin doğ
rudan doğruya arasını temsil eden vekillerinin naza

rı millette bütün hukukunu haiz olarak tekâmül ve 
inkişaf ettirilmesi lâzımdır. Meclisi Âli, meselâ bun
dan evvel kabul edilen maddede bir itiraz yapmıya-
rak, amelî cihetlerde bilfarz Reisicumhurun şahsî se
beplerden dolayı muayyen cezanın iskat .ve tahfifi 
gibi hukukunu bilâitiraz ve bilâtenkit kabul etmiş-

. tir. Çünkü mümkün görmüştür, çünkü hakimiyeti 
milliye ve cumhuriyet makinesinin hüsnü intizamı 
için zarurî addetmiştir. Meclisi Âlinin zarurî addet
tiği bütün hususatı kabul edeceğinde ve memlekette 
kurulmakta olan yeni teşkilâtı esasiyenin esbabı ha-
yatiyesini tezyit ve teksir edeceğinde zannederim 
kimsenin tereddüt ve şüphesi yoktur, Efendiler! Mil
let Meclisi müessesesinin hukukunu tezyit sadedinde 
bazı arkadaşların yürüttüğü mütalâa veyahut huku
ku umumiye sadedinde değildir. İstikbali deraguş 
eden vaziyetten sonra yapılacak olan her türlü mua
hezelere karşı milletin lâyezal bir müessesei tarihiye-
sini kurmak ve cumhuriyeti yaşatmak maksadına 
müptenidir. 

Alkışa da ihtiyaç yoktur. Bir kanaat ve içtihat 
müdafaa ediyorum. Şahsım namına söylüyorum bi
naenaleyh efendiler, bendenizin bu noktada tasvip 
kelimesine saplanıp kalışım, öyle alelinıiya meclisin 
hukuku kasrolunmasıri, takyit olunmasın gibi bir 
mütalâai sathiyeye zahirî bir mütalâaya müstenit de
ğildir. Bilâkis mütalâatm; memleketin istikbalini 
derpiş ederek; memleketin geçirmiş olduğu tecrübe
leri, sergüzeştleri muhtelif kanunu esasi tebeddülle
rinin memleketin hayatında husule getirmiş olduğu 
yakın neticeleri irn'an ile, vicdan ile, mülâhaza ve 
tetkik ettikten sonra Meclisi Âli müessesesinin bu 
milletin ne büyük bir şartı müsalemetini temin et-

, mekte olduğuna müstenit bir kanaati mutlakadan 
ileri gelmektedir. Binaenaleyh efendiler, mademki, 
Meclisi Âliniz Teşkilâtı Esasiyede şimdiye kadar ka
bul ettiği maddelerle Meclisin menbakuva olması 
esasını kabul etmiştir. Binaenaleyh .Heyeti Vekilede 
nihayeten Meclisi Âlimizi temsil etmektedir. Eski şe
kilde Reisicumhur tarafından intihap olunur ve Baş
vekil de Meclis tarafından intihabolunduktan sonra 
heyeti umumiyesi Meclisin nazarı tasvibine arz olu
nur. Şeklindeki sabık maddenin tecrübeten hiçbir mah
zuru görülmemişken 29 Teşrinievvel 1339 tarihinde 
Meclisi Âlinin alkışlarla kabul ettiği bir maddenin, 
bilâiktiza bu şekilde tadili ve maslahaten de hiçbir 
sebebi olmadığı halde sair memleketlerin atmış olduk
ları adımların cümlesinde faik bir vaziyeti münasebe, 
memleketin mizacı ile uygun bir şekil vücuda getir
diği halde bunun kabul edilmemesini anlayamadım. 
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Binaenaleyh maddei sabıkanın aynen muhafazasını 
teklif ediyor ve Heyeti Celileden rica ediyorum. (O 
senin fikrindir sesleri) 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, demokrasi 
usuliyle idare edilen bütün devletlerde iki şekil, baş
lıca iki esas şart hemen müsavi şekilde tatbik edil
mektedir. Bunlardan birisi Reisi hükümetin doğrudan 
doğruya Heyeti Vekileyi teşkil edecek'olan zatın in
tihabı ve ona da kendi arkadaşlarını intihabetmek hak 
ve salâhiyetini bahşetmesi esasiyle bir icra heyeti vü
cuda getirilmiş olan Heyeti vekile icra Heyeti veya
hut hükümet - her ne derseniz deyiniz - bu heyetin; 
milletin asıl idarei milliyetini temsil eden Meclisten 
behemahal tasvip şeklinde itimat şeklinde tasdik şek
linde - her ne derseniz deyiniz - bu Meclis -tarafın
dan kabule, tasdike ve tasvibe maruz kalmasıdıı. Bi
naenaleyh biz de hükümetin tarzı teşekkülünü müta
lâa ederken tespit edilen bu iki esası nazarı dikkate 
almak mecburiyetindeyiz. Arz ettiğim bu iki esastan 
birisi maddede sureti vazıhada temin edilmiştir. Bun
dan evvel kabul etmiş olduğumuz bir maddede Reisi
cumhurun, heyeti vekileyi teşkil etmek üzere bir zatı 
intihap edeceği ve bu maddedeki ifade ile o zatın 
kendi arkadaşlarını intihap ederek hükümeti vücuda 
getireceği tespit edilmiştir. Yani arz ettiğim esaslar
dan, hükümet reisi tarafından yapılması muktazi ve 
zaruri olan iş tamamen maddelerde temin, edilmiştir. 
Yalnız ikinci kısmı, tarzı temini kısmen meskût kal
mıştır. Yani reisi hükümet tarafından, reisi devlet ta
rafından vücuda getirilecek olan bir icra heyeti mec
lisin tasdikine, itimadına, kabulüne - ne derseniz deyi
niz - hangi şekilde maruz kalacaktır? İş ve mesele, 
şimdi temas ettiğimiz mesele, işte bu noktayı tespit et
mekten ibarettir. 

Maruzatı acizanem de bu noktayı nazar üzerinde 
olacaktır. Bendeniz bu vaziyet için hendesî bir düşün
ce itibariyle üç hal, üç vaziyet tasavvur ediyorum. 
Birisi doğrudan doğruya heyeti vekile reisi, reisicum
hur tarafından intihabedilerek heyeti vekile reisi, ta
rafından icra -heyeti tesis edilir edilmez Meclise behe
mahal bir defa malûmat vermek lâzımdır. Meclis; şu 
veya şu zevattan mürekkep bir heyeti vekile teşekkül 
etmiş olduğuna dair haberdar olmalıdır. Bu birinci ve 
müstacel bir şarttır. Bundan sonra arz ettiğim üç ihti
mal vâki olduğu anda bu heyetin meclis tarafından 
tasdiki, bu birinci ihtimal, ikinci ihtimal, Feridun 
Fikri Beyin bahsettiği ve bâzı memleketlerde tatbik 
edilen bir usuldür ki, bu usule göre hükümet, reisi
cumhur tarafından intihabedildikten sonra, kendi ken

dine faaliyete başlayıp Mecliste bir istizah mevzuu 
hazırlayıp o mevzuun tatbiki münasebetiyle Hüküme
te itimat vermek. Üçüncü şekil, Heyeti Vekile bu su
retle teessüs edip Meclise de arzı malûmat muamele
si hitam bulduktan sonra beş on günlük bir vakit bı
rakmak ve bu zaman zarfında yeni teşekkül etmiş 
olan Hükümeti eski Hükümetten müdevver Devle
tin vaziyeti umumiyei siyasiyei dâhiliye ve hariciye
sini derpiş ve mütalâa ederek o günden itibaren dev
leti hangi revişi umumide sevk etmek lâzım geldiği 
hakkında zaman kazandırmak ve bu zamanı kazan
dıktan sonra Heyeti Vekile Reisi resen Meclisi Âli 
huzurunda: işte efendiler, şu tarihte Reisicumhur ta
rafından kabineyi teşkile memur edildim. Benim 
riyasetimde şu ve şu zevattan teşekkülü Meclisi Âli
nize malûmat kabilinden arz edilen Hükümet bugün 
huzurunuza gelmiştir. Vaziyeti tetkik ve mütalâa et
miştir. Dahilî, haricî, adlî... Ve İlh... Ve İ3h... Bugün 
vaziyetler üzerindeki noktai nazarı şudur ve bun
dan sonra Devlet gemisini şu veya bu surette sevk 
edecektir, reyinizi izhar buyurun demesi şeklidir. 

işte bendeniz bu üç şıkkı birer birer ve mümkün 
olduğu kadar kısaca huzuru âlinizde de mütalâa et
tikten' sonra karar ve teklifi âcizenemi arz edece
ğim. Arz ettiğim eşkâlden birinci şekil; muayyen olan 
bir zatın riyasetinde teessüs'edip Reisicumhur tarafın
dan Meclisearz edildiği gün derhal o heyeti vekile hak
kında vazifeye devam etmesi doğrudur veya yanlış
tır, deyip bir karar vermek, bendenizce bu şık tasvip 
şıkkıdır ki, 2-3 aydan beri tatbik ediyoruz. Buraya 
gelen heyet, bize takdim edildiği ilk gün bu heyet hak
kındaki reyi itimadımızı veya âdemi itimadımızı izhar 
ediyoruz. Fikri âcizaneme göre bu şekil amelî değil
dir. Yani heyeti vekilenin tasvibi amelî ve mantıkî 
değildir. Çünkü, bu suretle huzuru âlinize gelecek olan 
bir heyeti vekile muayyen olan, yani vazaifi icraiye-
de tecrübe edilmiş ve tanınmış ve ehliyeti icraiyesi Mec
lisi Âli ve millet tarafından tecrübe edilmiş zevat
tan olabileceği gibi bunun aksinden de olabilir. Yani 
bu tasvip şeklinin tarafı acizanemden tasvip edilme
diğinin sebeplerini arz ediyorum ki, budur. Bu suret
le ehliyeti icraiyesi bilinmeyen. zevattan mürekkep 
bir heyeti vekile vücuda gelirse onlar hakkında ka
naat ve fikirlerini Devletin yeni vaziyeti üzerinde 
mütalâa edip arz etmeye imkân bırakmadan, yalnız 
şahsî kanaat ve mülâhazalarımızla o heyet hakkında 
hüküm katî vermektir. Bu, musip ve doğru olmaz. 

Çünkü muhterem arkadaşlarım, bilirsinizki, bü
tün dünyada recülü devlet diye tanınan zevat, recü-
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İü devlet olarak analarından doğmamışlardır, tik he
yeti icraiyeye geldiği zaman tanınmamış, şu veya 
bu işte az çok tearrüf etmekle beraber filân veya 
filân nezareti yapabilmek kabiliyetinde olup olma
dığı malûm olmamış adamlardır, işte bu suretle baş
lar. Bu şekilde tanınır ve ondan sonra ehliyeti icrai-
yesi taayyün -eyler. Bu suretle mevkii icrada taayyün 
etmemiş, tanınmamış zevat bulunursa heyeti vekile 
arasında, onlar hakkında yalnız şahsî kanaat ve husu
sî temaslarımız neticesinde veyahut Heyeti îcraiye-
deki temastan büsbütün başka olan kürsü temasla
rı neticesindeki kanaatlerimizle o arkadaşlar hakkın
da hüküm vermiş oluruz. Bu birincidir. 

İkincisi; muhterem efendiler, böyle güzide ve 
muhterem ve millî bir heyet herhangi bir şeyin doğ
ruluğuna hükmetmek için, o şeyin intak edilmiş mânâ 
ve müf adını telâkki etmek lâzımdır. Bir heyete iti
mat edilir veya edilmez. Bir heyete itimat edilmek 
veya edilmemek için o heyetin Devletin vaziyeti ıımu-
miyesini nasıl tetkik ve mütalâa ettiğini ve memle
keti hangi istikâmete tevcih etmek istediğini mesul 
olan ağızlarından istima etmek ve hükmü bu müs
pet, maddî ifadeler üzerine vermek lâzımdır. Bina
enaleyh birinci şekil; yani kendilerini tanımadan, 
dinlemeden ve kendilerine Hükümet vaziyetini tet
kik imkânı bırakmadan Meclise geldikleri ilk gün, 
«Biz sizi istemeyiz, filân adanı gelsin» diye bir yola 
gitmek doğru değildir ve şunu da ilâveten arz ede
yim ki dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde Hüküme
te millî meclisler tarafından itimat edilmesi vâki 
değildir, mutat değildir. 

İkinci, şık geliyor ki, Feridun Bey arkadaşım şim
di ifade buyurdular; bendenizce hiç makûl değildir. 
İştirak ederim kendilerine, tasvip şekline iltihak et
memek üzere iştirak ederim. Fakat böyle istihzah 
gibi sunî, uydurma bir' vesile ittihaz edip bir Hükü
metin Meclis tarafından naili itimat olup olmadığını 
yoklamak doğru değildir. Çünkü istizah mevzuu üze
rinde itimat almak için bir ay, iki ay, üç ay, dört ay 
yeni aldıkları vazife geçecek. Bu zaman zarfında tet-
kikat yapılacak filân adamın veya bütün heyeti veki-
lenin bir kusuru siyasisi bulunacak. Ortaya konacak. 
Eğer bulunamazsa bu zaman zarfında Meclisten kuv
vet almamış bir heyet, vazaifi icraiyede faaliyetine 
devam edip gidecek. Halbuki bu doğru değildir. 
Demokrasi sistemi, hâkimiyeti milliye sistemi icra 
vaziyetine gelen bir heyetin behemahal millî olan 
Meclisten itimat ve tasdik almasını âmirdir. Ondan 
sonra amelî olmayan, sunî birtakım eşkâli ihtiva eden 
istizah şekli hakikate mutabık olamaz. 

Şu halde muhterem arkadaşlar, Millet Meclisi 
tarafından heyeti vekilenin tasdik ve tasvip keyfiyeti 
üçüncü ihtimal olarak arz ettiğim noktaya münhasır 
kalır ki, o nokta da bir heyeti vekile intihap olunur. 
Fakat derhal haber. verilmelidir. İsmet Paşanın riya
setinde şu listeden ibaret bir heyet intihap olunmuş
tur, diye Reisicumhur, heyeti vekilenin teşekkülü gü
nü arzı malûmat etmelidir. Aya varmadan, beş gün, 
bir hafta içinde bu heyet eski heyetten müdevver 
olan vaziyeti umumiyei siyasiyeyi bürolarında bir he
yeti vekile sıfatını iktisap ettikten sonra gitmelidir. 
Bütün mütehassıs zevat ile birlikte Devletin umumî 
vaziyetini konuşmalı, tetkik etmeli ve demelidirlerki, 
«İşte Devletin vaziyetini şu suretle teslim alıyoruz. 
Bundan sonra şu ve bu istikâmetlerde Devleti sevk 
ve idare edeceğiz». Esası, bu suretle yapılacak müta
lâa neticesinde tespit ederek buraya gelmelidirler ve 
huzuru âlinizde muayyen olan programlarını ve fikir
lerini sarih bir surette okumalıdırlar ve tarafı âliniz
den dahi eğer bu programda noksan nokat varsa sual
lerle o nokat dahi tenevvür eder. Ve bu suretle reyi 
âlinize vaz olunur. Doğrudan doğruya bu progra
mın neticesinde itimat talep eder. Verilecek reyler ne
ticesinde ekseriyetle Hükümet reylerini alır. İtimat 
alırsa vazifeyi icraiyesine fiilen devam eder. Almadı
ğı takdirde Hükümet sakıt olur. Yeni bir Hükümet 
teşkiline R.eisi Devlet mecburdur. 

/Maruzatımın bu maddeye şekli tatbiki noktasını 
arz edeyim. Maddeyi bir defa okursak arz ettiğim 
esasın mebadi kısımlarını ihtiva ettiğini görürüz. 
Yalnız maddenin nihayeti noksandır. Noksan kısma 
şöyle bir ilâve yapmak lâzım gelir. Yukarıdan aşağı
ya gelen silsilede «Meclis münakit değilse arzı key
fiyeti Meclisin inikatma talik olunur. Hükümet hattı 
hareket ve siyasî noktai nazarını kısa bir müddette 
Meclise bildirir.» İşte bu kısa müddet, arz ettiğim şe
kilde olabilir. Bu fıkranın nihayetine şöyle münferit 
bir fıkra ilâve edilebilir. «Ve itimat talep eder.» Hü
kümet noktai nazarını, programını okuduktan sonra 
Heyeti Celilenizden resmen itimat talep eder kısa 
bir müddet.. İsterseniz temdit de edebilirsiniz. Her
halde bu on onbeş günü geçmez, «Bir ayı geçme
mek üzere» denilebilir. Bendeniz bu esas üzerine ta-
dilnamemi arz ediyorum. «Meclisten itimat talep 
eder» dendikten sonra bir hâkimiyeti milliye Mecli
sinin, bir demokrasi şeklinin bütün icabatı tecelli et
miş olur ve hem de heyeti vekilenin itimat alması en 
amelî bir şekilde temin edilmiş olur. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Muhterem arkadaş
lar, yine Teşkilâtı Esasiye Kanununun çok canlı bir 
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safhası üzerinde Heyeti Celilenizi tasdi etmek mec
buriyetinde bulunuyorum ve bu bahiste müsaade bu
yururlarsa Recep Bey arkadaşımın noktai nazarına 
iştirak etmeyeceğim. Efendim, Hükümet teşkilinden 
bahis bulunan madde, mukaddema bir heyeti vekile 
buhranından dolayı, şekli Devletimizin tevsimi do-
layısıyle kabul ettiğimiz Teşkilâtı Esasiye Kanunun
daki tadilâtın 12 nci maddesini ihtiva eden ve 12 nci 
madde içerisinde yalnız bir kelimenin tayyı ile husul 
bulan bir madde olmuştur. O da müsaade buyurur
sanız okuyayım. Cumhuriyeti kabul ettiğimiz ve 
müttefikan ilân ettiğimiz gün 12 nci maddede di
yorduk ki: Başvekil Reisicumhur tarafından ve Mec
lis âzası meyanından intihap olunur. Vekiller, Baş
vekil tarafından yine Meclis âzası meyanından inti
hap olunduktan sonra Heyet Reisicumhur tarafın
dan Meclisin tasvibine arz olunur.» Hatırı nişanı 
Devletimizdir ki, bu mesele mevzubahsolduğu zaman 
bu tasvip kelimesi üzerinde birçok münakaşalar ol
muş ve en kudretli arkadaşlarımız tarafından vâki 
beyanat üzerine tasvip esası kabul edilmiş ve vaz 
olunmuş idi. Şimdi Kanunu Esasi Encümeni bu dört 
beş ay zarfındaki tecrübelerden ne gibi neticeler ala
rak burada yazılmış olan bu kelimeyi tayyile işe baş
lamıştır? Bundan sonra Demokratik nazariyat içeri
sinde birçok şekillere doğru gidiyoruz. 

Arkadaşlar Meclisi Âlinizin parlak bir vasfı mü
meyyizi vardır. Meclisi Âliniz diyor ki: «Ben icraî, 
teşriî salâhiyeti nefsimde cami im, haizim ve bu hak
kın doğrudan doğruya kadiri mutlakı benim ve bu 
hakkı yalnız ve ancak ben istimal edeceğim.» Şimdi 
müteakip veya daha evvel geçmiş olan maddelerde 
kabul ettiğimiz bu desatirden, bu düsturu asliden in
hiraf etmekteyiz. Eğer bu düsturu asliye sadık kal
mış olsaydık, o zaman yapacağımız şey, tasvip keli
mesini ipka olurdu ve benden ziyade Kanunu Esasi 
Encümeni tarafından şiddetle ve büyük bir alâka ile 
buraya vaz edilmesini teklif etmek olurdu. Çünkü 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu lâyihasının ikinci maddesin
de diyoruz ki: «Meclis, icra selâhiyetini kendi tara
fından müntahap Reisicumhur ve onun tayin edeceği 
bir İcra Vekilleri Heyeti marifetiyle istimal eder. îc-
ra salâhiyetini Meclis bu suretle istimal ettikten son
ra Heyeti Vekile tayin olunursa ve Meclise gelirse 
Meclis, onu tasvip ettikten sonra salâhiyeti icraiyesi 
üzerinde hakkı tasarufunu istimal etmiş olur. Eğer 
salâhiyeti icraiye üzerindeki bu hakkı tasarrufundan 
vaz geçecek olursa, o zaman kabul etmiş olduğumuz 
yedinci maddenin sarahati hilâfına icra salâhiyetini 
Reisicumhura terk ve ferağ etmiş olacağız. Bunun 

veçhi telifi yoktur. Eğer icra salâhiyeti bizde ise 
buraya gelen icra heyetini, Heyeti Vekileyi tasvip ve 
haklarındaki reylerimizi istimal etmek suretiyledir ki, 
icra salâhiyetine tasarruf etmiş olacağız. Aksi "halde 
icra salâhiyeti mutlak ve kâmil bir surette bizim eli
mizden çıkmış bulunacak. 

Bunun ikinci bir şıkkı vardır ki, bunu arkadaşlar 
veya Encümen, Meclis, Hükümeti her vakit murakabe 
ve ıskat eder bahs ile bu tehlikenin körleşmiş oldu
ğundan bahis buyuracaklardır. 

Arkadaşlar, Meclisin Hükümeti murakabe etmek, 
ıskat etmek hakkı başka, doğrudan doğruya bir heyet 
üzerinde hakkı tasvibini istimal etmesi başkadır. Bu 
büsbütün başka bir noktai nazardır. Bunların arasın
da en bariz bir fark, birincide tefriki kuvaya doğru 
gidilmiş olması, ikincisinde de vahdeti kuvanın tam 
ve kâmil bir surette Meclisçe istimal edilmiş bulun
masıdır. 

Recep Beyefendi arkadaşımız, tasvip keyfiyetine 
sureti mutlakada taraftar olduktan sonra Heyeti Ve-
kilenin intihabından sonra Meclisin yeni Heyeti Ve
kile ile temasa gelerek vaziyeti umumiyeyi münakaşa 
etmesini ve Heyeti Vekilenin programının Meclise 
arz edilmesini ve bunun üzerine itimat reyinin mev-
zuubahis edilmesini münakaşa buyurdular. 

Arkadaşlar; bu, parlamenterizm usulünde ve bizim 
eski saltanat devrinde yapmış olduğumuz usulden 
başka bir şey değildir. Program gelecek, okunacak ve 
Hükümet itimat reyi alıp gidecektir ve dediler ki, 
tasvip keyfiyetini mevzuubahis ettikleri vakitte, tenkit 
ettikleri vakitte lalettayin, bir Heyeti Vekileye birisi 
tayin olunduğu takdirde hata etmek ihtimalimiz var
dır. Çünkü rical, hiçbir zaman validelerinin karnın
dan ricali devlet olarak doğmuş değillerdir. Arkadaş
lar, biz tesadüfi ricalin arkasından gidecek devirden 
çıkmak istiyoruz ve bunun için Heyeti Celilenizin tes
pit ettiği birçok esasat vardır ve biz diyoruz ki, her 
şubei idaremiz için, Devletin her şubei idariyesi için, 
mütehassıslar getirelim. Bu mütehassıslar devrini aç
mış olduğumuz bir zamanda bu şekilde vaki olacak 
bir intihap karşısında bir hata yapacağımız şeye doğ
ru gitmek ve bunu tehlike diye göstermek doğru şey 
değildir ve yine (tasvip) kaydına itiraz buyurdukları 
vakit dediler ki: Onun siyaseti umumiyesinin nasıl 
sevk ve idare edileceğini bilmek lâzımdır. Arkadaş
lar! Devletin siyaseti umumiyesi yani siyaseti dahili
ye ile siyaseti hariciyesi lalettayin bir Heyeti Vekile 
eline bırakılamaz. Eğer bir Heyeti Vekilenin eline 
siyaseti umumiye bırakılacak olursa ve Meclis bunun 
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üzerindeki tasarrufunu istimal etmezse en büyük teh
likeye gitmiş olur. 

Siyaseti umumiye deyince bendeniz iki şey anla
rım. Biri siyaseti dahiliye, birisi siyaseti hariciyedir. 
Siyaseti dahiliyede ister tek fırkah Meclis olsun, is
ter muhtelif fırkah Meclisler bulunsun, herhangi bir 
suretle olursa olsun onların kendisine ait muayyen 
hututu asliyesi vardır ve bunlar onun siyaseti umumi-
yesidir ve bu siyaseti umumiye zaman zaman, zemin, 
zemin muhtelif şekillerde milletin efkârı umumiyesine 
arz olunur ve onun tarafından kabul olunduktan son
radır ki, tatbik olunur. Binaenaleyh herhangi bir He
yeti Vekilenin arzusuna siyaseti umumiyeyi terk et
mek demek, o Meclisin tesadüfi siyasetler arkasında 
gitmesi demektir. Siyaseti hariciyesi ise herhangi bir 
heyeti içtimaiyede daima mütehavvil olabilir. Bu iti
barla bizim Heyeti Vekilenin tesadüfi siyasetine tabi 
olmasından, daha ziyade Meclisin hututu asliyesinde 
siyaseti umumiyesi üzerinde ve bilhassa siyaseti dahi
liyesi üzerinde zerre kadar fedakârlık edilmeyecek, 
kıskançlık gösterilecek bir programa ihtiyacımız var
dır. Bu program yapıldıktan sonradır ki, yeni gelecek 
olan Heyeti Vekilenin tasvip keyfiyeti, heyetin şahsi
yeti zatiyelerinden, şahsiyeti maneviyelerinden sarfına
zar, Meclis tarafından veya fırka tarafından veyahut 
fırkalar tarafından tasvip edilmiş umumî programa 
sadık olup olmayacaklarını yine arz etmiş olduğum 
gibi, Meclisin Heyeti Vekile hakkında keyfiyeti tas
vibini istimal etmesiyle kabildir. Aksi halele tama-
miyle bundan tebaüt edilmiş olur. Binaenaleyh hu-
lâsai maruzatım, 12 nci maddede kabul etmiş oldu
ğumuz tasvip keyfiyetini kemakân Meclis tarafından 
hiçbir tehlikeli yola maruz bırakmadan kabul buyur
manızı rica ve teklif eylerim. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Muhterem 
efendiler, Kanunu Esasî müzakeratı münasebetiyle 
(Teşkilâtı Esasiye Kanunu sesleri.) Kanunu Esasi
dir. Teşkilâtı Esasiye değil, Kanunu Esasî müzakera
tı münasebetiyle ilk kere kürsüye geliyorum. Sebebi 
bir fasit daire içine girmişiz, bu fasit daire bizi öyle 
bir çıkmaza sevk eder ki, nihayet dönüp dolaşıp aynı 
nokta üzerinde müzakere devam edebilir. Nasıl ki her
hangi bir madde münasebetiyle aynı meseleler burada 
müzakere edilmektedir. Aynı meseleler üzerine bura
da müzakere ve münakaşa cereyan etmektedir. Birisi 
vahdeti kuvadan diğeri tefriki kuvadan üçüncüsü te
vazünü kuvadan mütemadiyen bahs olunur. 

Efendiler! Kardeşim Şükrü Beyefendinin pek katî 
olan beyanatına rağmen kürei arzda vahdeti kuva esa

sı üzerine teşekkül etmiş olan yegâna devlet, yegâne 
hükümet son zamanlara kadar bizimki idi, Türkiye 
Devleti idi. Kürei arz üzerinde bu esasa müsteniden 
teşekkül etmiş olan hiçbir devlet yoktur. Bütün dev
letler başka esaslar üzerine teşekkül etmişti. Bütün 
devletlerin müessesatı hukukiyesi müessesatı milliyele-
ri, siyasiyeleri muayyen vazıh ve sarih sistemler üze
rine teessüs etmiştir ve bu sistemlerin ve bu manzu
melerin mahiyeti ve hututu esasiyeleri herkesçe ma
lumdur. 

Biz ise mücadelei milliyenin iktizasından olarak 
mücadelei milliye esnasında teessüs etmiş olan ga
yet basit bir kanunla ve 22 maddeden ibaret olan 
bir makine ile idare olunuyorduk ve bu o zaman 
için gayet iyi düşünülmüş ve o zaman için gayet iyi 
tertip edilmiş bir makine idi. Hakikati halde o makine 
Birinci Büyük Millet Meclisine diktatörlük hukukunu 
vermiştir ve hatta bu diktatörlük hukukunu kendisi 
bizzat ilân etmişti. Hukuk hükümranî üzerine bizzat 
kendisi vaziülyed olduğunu ilân etmiştir. Bir Mille
tin hukuku umumiyesi, hukuku hükümranisi üzerine 
vaziülyet olmak için elbette diktatörlük salâhiyetini 
haiz olmak icap ederdi, Nasılki yalnız bu sayede, îc-
raî ve teşriî bütün kuvvetleri nefsinde cem etmekte 
ve bütün kuvvetleri istimal etmekle birinci Büyük 
Millet Meclisi bu memleketi kurtardı. Fakat efendi
ler! acaba bu kanunla, yirmi iki maddeyi haiz bir 
tek kanun ile, bu kadar basit bir madde ile bir dev
let sulh zamanında idare olunabilir mi? Acaba bir 
devletin makinesi bir tek kanun üzerine teessüs ede
rek gıcırtısız, müşkülâtsız, ahenktar, muntazam bir 
surette yürüyebilir mi? Bu mesele ikinci Büyük Mil
let Meclisini yani Heyeti Âlinizi ilk gününden işgal 
etti. ilk gününden Heyeti Âliyenizin vazifesini icra 
etmesi zamanı sulh zamanına tesadüf etti. Sulh za
manında ise yirmi iki maddeyi havi bir kanunla bir 
memleketin idare edilemeyeceğini birinci gününden 
hissettiniz. Binaenaleyh Heyeti Âlinizin karariyle Teş
kilâtı Esasiye Kanununun tebdiline, Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun ikmaline, Teşkilâtı Esasiye kanunu
nun yeniden tanzimine karar verdiniz. Niçin karar 
verdiniz? Çünkü o kanunla, o yegâne madde ile 
memleketi sulh zamanında idare etmek imkânı ol
madığını bizzat Heyeti Celileniz takdir buyurdu. Bu 
takdirin neticesi olarak bunun tebdiline, ikmaline 
karar verdiniz. 

Şimdi, ne yapacaktık? Efendiler! Karşımıza çık
mış olan yeni ihtiyacı bertaraf etmek isterken kar
şımıza çıkan yeni makineyi kurmak isterken mü
temadiyen eski makinenin, eski esasları üzerinde oy-
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namak istiyoruz ve bu, yalnız buraya münferiden 
kürsüye gelen zevat tarafından değil, hatta Kanunu 
Esasi Encümeni tarafından da bu ahvali ruhiye ta
mamen tebarüz ediyor. Muayyen bir sistem, muayyen 
bir usul, muayyen bir yol kabul edilmemiştir. Muh
telif usuller, muhtelif sistemler terkip edilmek istenil
miş ve meydana muhtelif bir şey çıkmıştır ve bun
dan dolayı biz, mütemadi tezatlar içerisinde yuvarla
nıyoruz. Mesele bundan ibarettir. 

Şimdi Efendiler; bu mukaddemeden sonra biz, 
reisicumhurun salâhiyetlerini tayin etmek istiyoruz. 
Reisicumhurun salâhiyetlerini tayin etmek isterken 
bütün düveli ecnebiyeye bakıyoruz Görüyoruzki, on-

. larda muayyen ve sarih bir takım nizamat mevcut
tur. Bir takım usuller mevcuttur. Bu usullerden biri
sini kabul ederken karşımıza yine-o zihniyet çıkı
yor ve mütemadiyen onun üzerinde şey ediyoruz. Fe
ridun Fikri Bey kardeşimiz burada beyanatta bulu
nurken Fransa'yı misal olarak gösterdiler. Dediler 
ki : Dünyada hiçbir hükümet yoktur ki, gelip de şu 
veya bu suretle meclisin tasvip, ya tasdik veya iti
madına mazhar olmaksızın icraata başlasın, bu ga
yet doğrudur. Fransa'da olduğu gibi bir diğer bütün 
cumhuriyetlerde de böyledir. Yeni hükümet teşekkül 
ettiği zaman meclise gelir, arzı endam mı, arzı vü
cut mu, veyahut arzı sima mı eder! Orasını bilmiyo
rum. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Arzı can 
eder. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Arzı 
can değil, arzı program eder? (Handeler) Arzı ruh 
eder. Arzı mana eder. Arzı endam etmez. Zatıâlini-
zin istediği arzı endamdır. 

Şimdi ispat edeceğim. Sizin istediğiniz arzı en
damdır, arzı encamdır. Bu olabilir, çok olabilir. Zatı-
âliniz onu çok iyi takdir buyurursunuz. Şimdi bu
yurdular ki : Fransa'da yalnız itimat almak için 
sunî bir yola tevessül olunur. Evvelce intizah - İn-
terpellation - tertip olunuyordu. Efendiler; bu böyle 
değildir. Aflarına istinaden söylüyorum böyle bir 
şey yoktur. Ne ingiltere'de, ne Fransa'da böyle bir 
şey vardır. Ne Amerika'da ve ne de hiçbir yerde 
böyle bir şey yoktur. Poincare ve Hükümetin te
şekkülü münasebetiyle böyle bir şey olmuştur. Onun 
esbabı başkadır. Şimdi arz ederim. 

Alelumum hükümet kuvvei icraiye sukut ettiği 
zaman reisicumhur birisini davet eder ve o adama 
yeni hükümetin teşkilini tefviz eder, teslim eder, 
tevdi eder. Yeni hükümet teşekkül ettikten sonra 
kendi arasında düşünür, memleketin vaziyeti umu-
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I miyesini nazarı itibare alır, memleketin ahvali hazı-
rasını nazarı dikkate alır, meclisteki cereyanları, 
meclisteki fırkaları nazarı dikkate alır, meclise gel
diği gün programını arz eder. O program üzerine 
ya itimada mazhar olur, işlerine devam eder ve
yahut ınazlıar olmaz, sükut eder, gider yenisi gelir. 

(Poincare) meselesi :. (Poincare); intihabat! umu-
miyenin arefesinde kendi aleyhinde kuvvetli bir ade
mi itimadın mevcut olduğunu gördü. Gerek saltanat 
taraftarları gerek sosyalistler hükümetin aleyhinde 
kuvvetli bir propaganda yapmakta iken Poincare 
Cumhuriyet Fırkasının kâffesini hatta kendi fırka
sına muhalif olan fırkaları bile kendi etrafında top
lamak istedi ve binaenaleyh kendi kabinesinin süku
tunu kendisi ihzar etti ve sebep oldu. Kendi istedi, 
Sonra kabinesine, kendi aleyhine beyanı rey etmiş 
olan adamları aldı ve bu vaziyette olanlar bir Baş
vekilden memleket huzurunda kendi vaziyetini izah 
etmesi için bir istizah yapıldı. Bu husustaki mese
le, bunun için oldu ve bu istizah bundan tevellüt 
etmiştir. Ve illâ herhangi bir memleketin yeni hü
kümeti, programla ve programını arz ettikten sonra 
ya itimada veyahut ademi itimada nail olur. Şimdi 
bu kaide umumî iken bizde evvelce Teşkilâtı Esa
siye Kanunu hükümran iken, hakim iken gayet man
tıkî olarak - bu benim akideme muhaliftir fakat ga
yet mantıkîdir - meclis vekilleri ayrı ayrı intihap 
ederdi ve bu ayrı ayrı intihapla vekillerin her biri
sine - benim sana emniyetim vardır - derdj ve o su
retle bir heyeti hükümet teşekkül ederdi. Halbuki 
biz, bu usulü, bu sistemi değiştirdik. 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Niye!... 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Efendi 
Hazretleri siz de o zaman beyanı rey edebilirdiniz. 
İtiraz etmek hakkını haizdiniz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Şimdi ora
da kalmak istiyoruz. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Baka
lım orada nasıl kalacağız? Feridun Fikri Bey! Ora
da kalmak imkânı var mıdır? Orada kalmak teda
hülü mucip olacak mı? Kuvvetlerin mütemadiyen te-
sadümlerini mi mucip olacak? Memleketin intiza
mının bozulmasını mı mucip olacak, veyahut kabul 
etmiş olduğumuz sistemin son neticelerini iktitaf et
mekle mi olacaktır? Öyle 2, 3, 5 sistemi böyle hali
ta ederek, yoğurarak hamur ederek bundan bir şey 
yapacağım demek, emin olunuz ki, hülya ile uğraş
mak olur. Sistem muayyen olmalıdır, usul muayyen 
olmalıdır, birisini buradan, diğerini oradan almak 
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ve bununla bir selâmet yolu bulmak benim kanaa-
tımca imkân haricindedir. 

Hatta Ali Şuuri Beyefendi evvelki gün benim 
hakkımda bir iki söz söylemiş, ben burada buluna
madım. Beni vahdeti kuva taraftarı göstermişsiniz. 
Bir zamanlar güya vahdeti kuva taraftarı imişim. 
(Öyle idi sesleri) Katiyen, hiçbir zaman, hiçbir da
kika... Hatta Malta'da bulunan arkadaşlarımı işhat 
ediyorum. Teşkilâtı Esasiye Kanunundan Malta'da 
haberdar olur olmaz arkadaşlarıma dedim ki : Sulh 
zamanında bu kanun ile, bu makine ile dünyada 
bir hükümet, bir devlet idare edilmez. Buraya gel
dikten sonra gerek Ankara matbuatında, gerek İs
tanbul matbuatında yazmış olduğum bütün yazı
larda, bütün makalelerde vahdeti kuva, Teşkilâtı Esa
siye Kanununun harp için muazzam ve mükemmel 
bir alet olduğunu kaydetmekle beraber sulh zama
nına yaramıyacağmı ve sulh zamanında ayrı bir Ka
nunu Esasi tanzimi lâzım geleceğini mütemadiyen 
beyan etmiştim. (Zatı âliniz Ali Şuuri Beye hitaben) 
O gün bol keseden birtakım unvanlar bahş buyur
muşsunuz, birisine eimme unvanı vermişsiniz. (Han
deler) Birisine aşerei mübeşşere demişsiniz; bilmem 
ne demişsiniz! 

ALİ ŞUURİ BEY (Karasi) — Şu halde aşerei 
mübeşşereden değilsiniz. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Şimdi 
asıl meseleye gelelim : Tasvip nedir, tasdik nedir? 
Vekillerin intihabı hususunda bizim Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun o maddesi hâkim iken arz ettim. 
Herhangi bir vekil Heyeti Âiiyeniz tarafından inti
hap ediliyordu ve doğrudan doğruya Heyeti Âliye-
nizin bir memuru gibi telâkki olunuyordu. Şimdi 
esası değiştirdiniz, dediniz ki : Heyeti Vekile Reisi
ni Reisicumhur İntihap edecek ve Heyeti Vekile 
Reisi kendi arkadaşlarını intihap edecektir. Bunu 
verdikten sonra bilmem ne olmuş da bir intibah ha
sıl olmuş, Lütfi Fikri Bey (Handeler) Yanlış söyle
dim, Feridun Fikri Bey aman bunu verdin ama şim
di öyle yapalım ki burada hem şekle riayet edilmiş 
olsun hem de mahiyeti şöyle olsun dendi. Efendiler! 
Bu zihniyette şey olmaz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Şey nedir? 
AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Efendiler! 

Tasvip ve tasdik: Tasvip demek şimdiye kadar Heyeti 
Vekile buraya gelmiş arzı endam etmiş, hakikaten 
arzı vücut etmiş ve bizim tasdikimiz onların yalnız 
simasına olmuştur. Onların şahsına olmuştur, Feri
dun Fikri Bey! (Hayır sesleri.) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Cevap ve
receğim. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — İstedi
ğiniz kadar söyleyebilirsiniz, böyledir. Tasvip demek 
Heyeti Vekile buraya gelecek, filân adamdan, filân 
adamdan, teşekkül etmiş bir heyet. Biz şahsa olan 
itimadımızı beyan edeceğiz. Ben ne tasdik taraftarı
yım, ne de tasvip... Tasdik demek; efrada, eşhasa 
değil heyeti umumiyesinin şahsiyeti maneviyesini tas
dik demektir. (Kimin tarafından sesleri) Meclis tara
fından. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Encüme
nin maddesi öyle değildir. Maddeyi okumamışsınız. 

AHMET BEY (Devamla) — Okudum efendim! 
«Arz eder» "Ne demektir, berayı malumat arz eder. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Maddede tas
vip yoktur. (Handeler), (Alkışlar.) 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Tas
dik yok efendim. Berayı malumat arz eder. (O da 
yok sesleri) Arz eder. (Alkışlar) Efendiler! Eğer is
tihza ile (Haşa sesleri) Eğer gürültü ile, eğer gülmek
le mantık susturulabilirse Heyeti Âiiyeniz o zaman 
bana emredebilirsiniz ki: İn aşağı! Artık seni dinle
mek istemiyoruz (Estağfurullah, istifade ediyoruz 
sesleri) Şimdiye kadar burada vâki olan (Arz) ların 
neticesi tasvip şeklinde doğmuştur. Meclis, arzın ne
ticesinde şahısları tasvip etmiş, tasdik etmiştir. Ah
met'i, Ali'yi, Veli'yi tasvip etmiştir. Lütfediniz hat
tâ hatırı âlilerindedir ki, Heyeti Vekile geldiği zaman 
bendeniz buraya çıktım, bu Heyeti Vekilenin ne su
retle teşekkül etmiş olduğunu sordum ve benim o za
man endişem şahıslarda değildi programa, mânaya, 
Feridun Fikri Bey! Size şey diyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Dinliyorum 
efendim. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Heyeti 
Vekilenin memleket için takdim edeceği, yapacağı 
işleri bilerek onları tasvip etmektir. Tasdik etmek
tir. Bu suretle biz bu tasvip ve tasdik meselesini şah
sî daireden çıkararak, şahsî mahiyetten çıkararak 
mânevi mahiyet içerisine sokar, tasvip ve tasdikleri
mizi Heyeti Vekilenin programına itimat suretinde 
beyan edersek hem bir usul, bir sistem dairesinde be
yan etmiş oluruz. Hem de bilerek iş görmüş oluruz. 
Şimdiye kadar müdafaa ve tatbik edilen usul Heyeti 
Vekile teşekkül eder, buraya gelir ve arzı endam 
eder. Mecliste program okunmadan Meclisin tasvi
bini fiilen alır. Feridun Fikri Beyin istediği ve Mec
lisin bir kısmının istediği tasvip bundan ibarettir. 
Eğer bu kısım demiş olsaydı ki, Heyeti Vekile gelir, 
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programını okur. Memleket için neler yapacağını 
okur. Ben o pragramı tasvip eder, onu beğenir, onun 
üzerine itimat beyan ederim ve heyeti Hükümet ka
lır ve ben de bunu derhal kabul ederim ve bu usul 
bizde teessüs etmiş olur. Bu; hem usul olur, sistem 
olur, hem de mantıkî olur, hem de bir iş görülmüş 
olur. 

Efeadiler! Emin olalım ki, hayat, tarih, vakayı 
bizi mevcut, olan sistemlerin, usullerin birisinin içine 
ithal edecektir, bu mübremdir. Gayrı kabili tevakki 
bir şeydir. Binaenaleyh ne kadar evvel bu mantıkî, 
makul, tecrübedide, asırdide usullerden birisine yak
laşırsak bizim için o kadar nafi ve hayırlı olur. Bü
tün memleketin bu hususa ait kabul edilmiş olan 
usulü şudur: Reisicumhur yeni hükümet teşkil et
mek için birisini intihap eder, ona hükümet teşkil 
etmek vazifesini tevdi eder. O da arkadaşlarını inti
hap sder, arkadaşlariyle 3, 5, 10 gün memleketin ha
yatı umumiyesini tetkik ederek programını tespit 
eder. (Altı ay sesleri) 

Altı ay olmaz efendim... Programı tertip eder, 
meclise gelir ve meclise der ki: Efendiler, biz bu 
memlekete millete bunu yapacağız, bunu yapacağız 
ve memleket için biz bu fikirleri temsil ediyoruz, ka
bul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Kabul eder
seniz febiha! Kabul edilmezse Heyeti Umumiyenin 
istediği eşhas gelir. Bakınız eşhas hakkında verilen 
itimadın neticesi ne oluyor? Ben Heyeti Âliyenize 
şahsım itibariyle hoş görünebilirim ve beni filân 
vekâlette tasvip edersiniz, bu gün beyanı itimat et
miş olduğunuz zat yarın bir hareket icra eder, itimat 
etmiş olduğunuzun ikinci günü o itimadınızı nakzet
meye ve onun aleyhinde söylemeye mecbur olursu
nuz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayatta 
her şey öyledir. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Yook, 
hayat öyle değildir Feridun Fikri Bey! Hayat; birin
ci hatveyi bilerek atmaktır. Eğer siz beni fikrim, 
programım, efkârım üzerine kabul etmiş olsanız ya
rınki gün benim programımın tecelliyatmı görürken.. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Program 
demeyiniz yanlış hareket deyiniz! 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Sizle
rin bana ademi itimat reyi vermek hakkınız manen 
sakıttır, veremezsiniz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Programın 
tatbikatında veremem 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Benim 
programımı bilmeksizin beni tasvip eden bir heyet, 
sonra ben programımı tatbik etmek isterken o heyet 
beni iskat ederse elbetteki haksızlık etmiş olur. Bun
da hiç şüphe yoktur, elbette ki, mantıksız bir iş gör
müş olur. Binaenaleyh mevcut usullerden birisine da
hil olalım, bu esas kabul edilmiştir. Reisicumhur he
yeti vekileyi tespit etmek için birisini intihap eder. 
Heyeti vekile reisi programı ile beraber gelir, meclis
te arzı vücut eder, programı okur, program üzerine 
tasvip kararı yahut ret kararı verilir. Mantıkin icabı 
budur. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Fikri âliniz Recep Beyin teklifi mi? 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Bir 
noktada fark vardır Recep Bey diyor ki, hükümet 
meclisin tasdikine mazhar olmayan bir hükümet on 
gün, üç gün, beş gün ifayı hükümet etsin Bu, doğru 
olmaz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) - Bravo. 
AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Lüt

fediniz, binaenaleyh hükümet, heyeti vekile, buraya 
ilk geldiği, arzı vücut ettiği gün programım okuya
cak, o program dairesinde ya beyanı itimat edecek
siniz veya etmiyeceksiniz, binaenaleyh ilk günü bu
raya geldiği gün itimat edilir veya edilmez. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrirler 
vardır. 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etmiştir, kifayeti müzakerenin 

reye vaz'ını teklif ederim. 
Giresun 

Hacim Muhittin 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, ademi kifayesi hakkında söyleyeceğim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim, 
durudıraz mütalaata zemin olan maddeyi hazıra hak
kındaki müzakerei vakıayı gayri kâfi görmelisiniz. 
Çünkü üstat Ahmet Beyefendi hemen hemen vahde
ti kuva ve hakimiyeti milliye esaslarından tebaut 
tavsiyeleriyle neticelenen uzun hitabelerinden sonra 
bir şey söylediler. Dediler ki; bütün kuvvetleri biz
zat istimal etmekle Birinci Büyük Millet Meclisi va
tan ve milleti kurtardı ve sonra yine dediler ki, son 
zamana kadar dünyanın ürerinde vahdeti kuva teş
kilâtına müstenit bir tek teşkilât vardı, o da Türkiye 
Devleti idi ve sonra dediler ki; yirmi iki maddelik 
kanunla yaşatılan ve vahdeti kuva esasına müstenit 
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olan Türkiye Devletinin o kanunu esası üzerinde o 
esası ilmî üzerinde yaşamıyacağı anlaşıldığından bu 
kanuna vücut vermek mecburiyeti hasıl oldu. 

SABRt BEY (Saruhan) — Müzakerenin kifayeti 
hakkında söyleyecektiniz! 

' AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Efen
diler, Ahmet Beyin uzun süren heyecanlı hitabesi 
arasında geçen bir kaç canlı nokta meyanında bizzat 
tespit ettiğim şu üç esas, müzakere edilen maddenin 
üzerinde değil, bütün Meclisi Âlinin, bütün milletin 
namusu üzerinde ikaı tesir eden hükümleri ihtiva et
mektedir. Efendiler! Bu mesele hallolunmalıdır. 

RECEP BEY (Kütahya) — Ne namusu?.. Bizim 
namusumuzla Ahmet Beyin sözü arasında münase
bet yoktur. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Mecli
sin şahsiyeti maneviyesi ile... 

RECEP BEY (Devamla) — O şahsiyeti manevi
ye içinde ben şahsiyeti maddiyeyim. Namusla kanun 
müzakeresinin alâkası yoktur. Namus başka, kanun 
başkadır. Namusumla katiyen hiç bir kanunun mü
zakeresinin alâkasını kabul etmiyorum. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Israr 
ediyorum, ispat edeceğim. Namus meselesidir. Çün
kü efendiler... 

RECEP BEY (Devamla) — Ben reddediyorum. 
Şahsım namına... 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Ta-
hammüüü olan dinler. 

RECEP BEY (Devamla) — Benim tahammülüm 
yoktur. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Namus 
meselesidir. Çünkü efendiler, hepimiz millete karşı 
umdeler neşrettik, geldik ve biz dedik ki; Milletin 
mukaddes hakkı hükümranisi ve hâkimiyeti esası 
üzerine, meclisin hâkimiyeti üzerine, teşri ve icra 
kuvvetlerinin Büyük Millet Meclisinde yaşaması 
esası üzerine devlet teşkilâtı yapacağız. Şimdi içi
mizden bir arkadaşımız çıkıyor, diyor ki; Meclisi 
Âliniz; bu kaideye müstenit ve muvafık olan yirmi 
iki maddelik Teşkilâtı Esasiye Kanununun yürünmez 
bir esas olduğunu anladı ve o mecburiyetle bu esas
tan ayrı bir kanun yapmak istiyor diyor. 

RECEP BEY (Devamla) — Ben bu kanaatla mü
teharrik değilim. 

AHMET SÜREYYA. BEY (Devamla) — Bu ka-
naattan nükul edemeyiz. Bu kanaattan nükul ettiğimiz 
takdirde bize istifa edip gitmek düşeı. 

RECEP BEY (Devamla) — Ben sizin kanaatınız-
da değilim ve istifa etmiyorum. 

AHMET SÜREYYA PEY (Devamla) — Şah
san zannediyorum ki, bu mesele, meclisin şahsiyeti 
maneviye ve haysiyeti meselesidir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Zannınız bir hükmün 
ifadesi değildir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Kendi 
zannımız kendi' hükmüme muzaf olarak söylerim. 

Efendiler! Yirmi iki maddeden terekküp eden ve 
el'an hükmü merî ve muteber oları Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun ahkâmını ve ruhu esasisini tağyir ve terk 
etmek için bu Teşkilâtı Esasiye Kanununa vücut ver
mek istemiyoruz. 

CELÂL NURÎ BEY (Gelibolu) — Onun için 
ayanı teklif ettiniz. (Gürültüler) 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Evet 
ettim, ahkâmı esasiye faslı ile (Gürültüler) 

REİS — Efendim, bu suretle devam ederse mü
zakere cereyan edemez. (Kifayeti müzakere aleyhin
de söylesin sesleri) Kifayeti müzakere aleyhinde söy
lemelisiniz. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Bey namus me
selesi hakkında cevap vermek mecburiyetindeyim. 
İstirham ederim söz kayıt buyurun. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Bunun 
içindir ki, ahkâmı esasiye serlevhası altında kabul et
tiğimiz sekiz madde; milletin hâkimiyeti mübeccele-
sini ve vahdeti kuva esasını tespit etmiştir, Benim 
bir ayan teklifim ise yoktuı, tekzip ederim. Bir ikin
ci millet meclisi, millet tarafından müntehap (o ne
dir sesleri) ve aynı esası hâkimiyeti taşıyan aynı 
prensipleri kabul eden, aynı mübeccel gayeyi güden, 
millete sadık insanlardan mürekkep bir ikinci Millet 
Meclisidir. 

FERİDUN BEY (Dersim) — Biz onun da aley-
hindeyiz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Şu esa-
sat hakkında Meclisi Âlinizi teşkil eden zevatı kiram 
müspet, menfi kanaati şahsiyelerini, mülâhazatı ilmi
yelerini... 

SABRt BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi sadede 
gelelim. 

REİS — Rica ederim, hatip bey kifayet aleyhin
de söyleyeceklerdir. Sadet haricine çıkmasınlar! 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Makamı 
Riyasetten çok istirham ederim, sükûnet buyursun
lar. 
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RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Kifa
yet aleyhinde esbabı mucibe mi dinliyeceğiz, kifayet 
aleyhinde söylenecek şey söylenmeli, eğer kabul 
edilmezse müzakere ederiz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Bunun 
içindir ki, bunun içerisinde prensip hilâfında ve Mec
lisi Âli aleyhinde söylenmiş sözler vardır. Meclisi Âli 
bunlara ait söz söylemelidir. Onun için müzakerenin 
ademi kifayetine karar verilmelidiı. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi kifa
yet aleyhinde söz söylerken bu mecliste bazı kanaat-
ta bulunanların namusu alet edilerek söz söylemişler
dir. (Hayır sesleri) 

REÎS — Sizin sözünüz de vardır. Kifayet kararı 
verilmeyecek olursa söz söylersiniz, reddedersiniz. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi tek
rar istirham ediyorum ,ÇOK ağır bir itham altında
yız, -ica ederim söz söylemek istiyorum. 

REİS — Meclisin haysiyetine ve şerefine müteal
lik söz söylemiş olsaydı bu hususta Makamı Riyase
tin bir vazifesi vardı, Makamı Riyaset onu reddeder
di. Recep Beyefendinin bu salâhiyeti yoktur. (Alkış
lar) 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, Makamı 
Riyasetin ihtarlarını cezalarını göze alıyorum, hâ
kimiyeti milliyeyi mel'abe yapanlar, namus mesele
sini mel'abe yapmak salâhiyetine malik değildirler. 

REÎS — Yerinize oturunuz! 

RECEP BEY (Kütahya) — Hâkimiyeti milliye 
meselesini mel'abe yaptınız. Namus meselsini mel'abe 
yaptınız. 

REİS — Sükûnetle müzakereyi ve gürültü çıkar
mamayı iltizam etmekteyiz. Rica ederim oturu
nuz! 

RECEP BEY (Kütahya) — Herkesin kanaatına 
hürmet etmek lâzım. 

REÎS — Onun içindir ki Süreyya Beyefendinin 
kanaatına riayet lâzımdır. (Akışlar) 

Efendim, kifayeti müzakereyi reyi âlinize arz edi
yorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın.. 
Aksini reyi âlinize koyuyorum; kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmemiştir. Bu
yurun Tunalı Hilmi Bey! (Yok sesleri) Kâmil Efen
di! (Yok sesleri) Sabri Bey! 

SABRÎ BEY (Saruhan) — Efendim, bu madde 
hakkında bendeniz pek ilmî, fennî mütalaata girişme
yeceğim. Çünkü Feridun Fikri Beyefendi ile Ahmet 
Beyefendi ilmî cihetlerini derin teşrih ettiler. Benim 
yalnız söz almama saik olan keyfiyet, maddenin bu 

f _ _ i 

kadar, cereyan ettiği kadar, uzun müzakereye ademi 
tahammülüdür. Zannediyorumki, bu maddenin bü
yük bir hırsla, büyük bir kıskançlıkla tutmak istediği 
hâkimiyeti milliye ile tevafukuna delâlet eden bir ci
heti yoktur. 

FERÎDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Hırs değil. 

SABRÎ BEY (Saruhan) — Kelimeyi yerinde kul
landım zannederim, yani memuriyet hırsından bah
setmedim; ve istirham ederim belki kelime istimalin
de bir hata edebilirim, belki mütalaa serdinde bir 
hata edebilirim. Hatamı lütfen not ederek kabul ey-
lemeyenler sonra burada itiraz buyursunlar! Efen
dim, bir madde ile esasen yukarıda şekli idareyi tes
pit etmiştik. Diyoruzki, hükümet, reisicumhur tara
fından intihap olunur. Bir heyeti vekile yapılır. Son
ra diyoruz ki: Heyeti vekile; Mebusan arasından in
tihap olunur. Meclisin tasvibine arzının sebebi ne 
olabilir? Bunu tetkik edelim; şüphesizdir ki başlıca 
iki endişeden mütevellittir. Hükümet ya hâkimiyeti 
milliyeyi idare edemeyecek, suiistimal edecek adam
lardan olur, veyahut tedviri hükümete kabiliyeti ol
mayan zevattan mürekkep bulunur. Esasen bir ke
re heyeti vekile içimizden intihap edilmek şartiyîe 
hâkimiyeti milliyeye muzır olacak heyetin gelmesi 
gayetle müstebattir. O halde bir kere muzır bir he
yet gelmesi endişesi yoktur. Asıl endişe, hükümeti bi
hakkın tedvir edebilecek kabiliyette bir heyetin ge
lip gelmemesi meselesidir. 

Tasvibin delâlet ettiği manaya gelelim. Tasvip, 
her ne suretle tefsir edilirse edilsin, şüphesizdir ki, 
itimat demektir. Bu hususta uzun uzadıye teşrihata 
girmek istemem. Çünkü benden mukaddem söz söy
leyen hatipler bu ciheti pek güzel tefsir ettiler. Eğer 
heyeti vekilenin meclise arzı tasvip ile birlikte ̂ ola
cak olursa hiç şüphesizdirki, bu keyfiyet şahıslara 
bir itimattan ibarettir. Yani bu ahlâkî cihetiyle bir 
itimattır. Program cihetiyle, memleketi ne suretle 
tedvir edeceklerine dair sarih kanaatlar, fikirleri tas
vip değildir. 

Buyuruldu ki : İçimizden olması itibariyle heyeti 
vekileye gelecek zevatın isimleri bizce malumdur. 
Zannederim buna iştirak edecek arkadaşların adedi 
pek dun olsa gerektir. Çünkü bu hükümeti tedvir et
mek hususundaki esaslar, umumî olan esaslardan 

r. başka tatbikat esasları hakkında hepimizin fikri muh
teliftir. Halbuki hükümeti tedvir etmek birçok te-

j ferruata taalluk eder,N umumî esasların tatbikatına 
j taalluk eder. İkinci bir program lâzımdır. Tasvibin, 
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itimada taalluk itibariyle, bu kısma, yani asıl prog
ram cihetiyle olan itimadı vücuda getirmeye kifayeti 
yoktur. Halbuki arz meselesiyle yine maksat husu
le gelmiş bulunuyor. Çünkü heyeti vekile meclise arz 
edilmekle meclis fikrini «marazı hacette sükût ikrar
dır.» kaidesine tevfikan izhar etmiş olacaktır. Bu 
cihetle alenî bir program üzerine ikinci ademi itimat 
arasında bir tenakuz vücuda gelmekten meclis sıya-
net edilmiştir. 

Heyeti vekilinin bir program okuyup okunma
ması lüzumu, zannederim ki Fethi Beyefendinin Baş
vekâleti zamanında cereyan eden vukuat tahattur 
edilirse, tavazzuh etmiş bulunur. Gördük ki her hal
de heyeti vekileyi teşkil eden zevat bir program ile 
gelmelidir ve ne suretle tedviri hükümet edecekle
rini izhar etmeleri lâzımdır. 

Şimdi bir kere biz tasvip ediyoruz, itimat edi
yoruz. Sonra arkadan da bir program ile gelmelerini 
beyan ediyoruz. Sonra arkasından da ademi itimat 
beyan etmişiz. (Öyle bir şey yok sesleri) 

SABRİ BEY (Devamla) — Netice odur. Madem
ki, zatı âliniz maziye istinat ederek söz söylediniz, 
ben de size maziye istinaden diyorum ki : biz her 
halde bir programla gelmek lüzum ve ihtiyacını gör
dük ve anladık. Mademki, hükümetin bir programla 
gelmesi bizce bir ihtiyacı siyasî olarak telakki edil
miştir. Evvelce heyeti vekileyi tasvip ediniz, sonra 
da bir programla gelmek ihtiyacı siyasîsine heyeti 
vekileyi mecbur tutunuz, onun üzerine de ademi iti
mat beyan ediniz. On beş gün zarfında bir heyet, 
hem itimada mazhar oluyor ve hem de hiç bir icraat 
göstermeden ademi itimada mazhar oluyor. Onun 
için zannederimki, madde gayet güzel yazılmıştır. Her 
türlü endişelere mani ve her türlü menafii cami olan 
bir maddedir. Noksanı yalnız nihayetinde Recep Bey
efendinin teklif ettiği kaydın konumlamasından iba
rettir. Gelecek heyeti vekile on beş gün zarfında hü
kümetin vaziyetini tespit eder ve programını tanzim 
eder, gelir. Maddenin nihayetine (itimat talep eder) 
kaydını koyacak olursak mükemmel bir madde vü
cuda getirilmiş olur. Görüyorum, bu madde üzerine 
uzun münakaşat olacaktır. Maddenin öyle uzun mü-
nakaşata değer bir mahalli yoktur. 

ABDULLAH AZMÎ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, bu madde birkaç fıkrayı muhtevidir. Mü-
zakerat yalnız ikinci fıkra üzerinde cereyan etmiştir. 
3 üncü fıkrası vardır ki «Meclis münakit değilse arz'ı 
keyfiyeti meclisin inikatına talik olunur.» fıkrası hak
kında söz söylenmemiştir. Bendeniz ikinci fıkra hak-
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kında söyleyeceğim sözden evvel üçüncü fıkra hak
kındaki fikrimi beyan etmek istiyorum. 

Bu maddenin aslı olan madde meclise teklif edi
lip bunun üzerine müzakere cereyan ettiği vakit tas
vibin ne suretle olması lâzım geleceğini ve. bu taa-
mül ile taayyün edeceğini, taamül ne suretle olacak 
ise bunu bugün göstermekliğimiz lâzım geleceğini 
arz etmiştim ve o tasvip meselesi, heyeti vekilinin 
hepsini birden reye koymak yani meclisin itimat ve 
ademi itimadına arz etmek suretiyle adeta tefsir edil
mişti. Filhakika bir heyeti vekile reisicumhur tara
fından tertip edilerek meclise geldiği vakit meclisten 
behemehal itimat alarak çıkması lâzımdır. Yalnız o 
itimat böyle arz'ı endam suretiyle olmamak lâzım 
gelir. Bunun mantıkîsi; gelir gelmez takip edeceği si
yaset ve programına dair uzun ve kısa bir nutuk irat 
etmek lâzım gelir ve onun üzerine müzakere cereyan 
eder ve onun üzerine itimat veya ademi itimat mev
zubahis olur. Çünkü hiçbir söz söylemeksizin bir 
heyeti vekile gelir; itimat ve ademi itimat beyan olu
nursa bu hakikaten mantıkî düşünüldüğü takdirde 
pek mantıksız'görünür. (Bravo sesleri) (Mantıksız de
ğil sesleri) Ben kanaatimi söylüyorum. Herkes iste
diğini söyler. Müzakere üzerine yapılmayan itimat 
ve ademi itimatlar, hiçbir vakit itimat ve ademi 
itimat manasını tazammun etmez. Ancak şahıslar 
beğenilmiş olur. Binaenaleyh heyeti vekile teşekkül 
ettikten sonra meclise geldiği vakit zaten her iki fikir
de bulunanların maksadı da heyeti vekile yerine gel
mek için şimdiye kadar yapılabilmiş olan ve yapıl
makta bulunan usulleri tatbik etmek lâzımdır. 

Heyeti Vekile geldiği gün uzun veya kısa bir be
yannamesini veya bir programını okur ve onun aka
binde müzakereye girilir. Münakaşanın, mutlaka prog
ramın cazip olmasından dolayı yapılması Jâzımgel-
mez. Onların siyaseti maziyeîerine nazaran beyan et
tikleri programı tatbik edip edemeyecekleri de mev-
zuubahis olur. Yani her şekil mevzuubahis olunur. 
Binaenaleyh; program gayet caziptir, evet biz prog
ramı istiyoruz suretinde beyanı itimat edilmez. Bu 
söylediğiniz, tâyin ettiğiniz program sizin hayatı ma
ziye ve hayatı siyasiyenize nazaran tatbik edemeye
ceğiniz bir programdır denilir ve o suretle tenkit edi
lir ve o suretle itimat ve ademi itimat beyan olunur. 
Binaenaleyh heyeti vekilenin meclise geldiği gün her 
iki tarafın da maksatları hâsıl olacak zemin müsait
tir. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Bu, hüküme
tin meşruiyeti için şart mıdır? 
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ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Te
şekkür ederim, iyi izah buyurdunuz. Kanunu Esasî 
maddeleri yekdiğerini müeyyit ve müfessir olmak lâ-
zımgelir. Yukarda vaz ettiğimiz bir kaide ki, «Bütün 
hakimiyeti milliye meclistedir. Meclis, teşriî vazifesini 
kendisi yapar. İcra vazifesini de icra vekilleri vasıta-
siyle yapar.» denilmişti. Bu vazifeyi, yani meclis ken
di vazifesini gördürecek adamlara itimat etmezse, 
acaba ;0 hakimiyeti milliye sözünün manası kalır mı, 
kalmaz mı? Binaenaleyh o maddenin levazım ındandır 
ki, buraya gelip her hangi şekilde olursa olsun bir 
beyanname, bir program okuyup meclisten behema-
hal itimat almak lâzımdır. Çünkü itimat almalıdır ki, 
o icra vazifesi, vaz olunan kaide ve kanun icra edil
miş olsun! Binaenaleyh bu üçüncü fıkra şu suretle 
ifade edilmelidir. Bu suretle ifade edilecek olursa her 
manasıyle kaide vaz edilmiş olur. (Reisicumhurun 
tasdikiyle meclisin itimadına arz olunur, çu yolda 
ballar. Meclis azası arasından intihap olunur. Heye
ti umumiyesi Reisicumhurun tasdikiyle meclisin iti
madına arz olunur.) Çünkü buraya eğer bir şey ifa
de etmeksizin «Meclisin itimadına arz olunur...» 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Sonra 
program istemez mi? 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — O 
program burada zikrolunmaz efendim. Çünkü esas 
burada mündemiçtir. Yani meclisin itimadına arz 
olunur kelimesinde hepsi mündemiçtir. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Tasrih etsek daha 
güzeldir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Bi
naenaleyh üçüncü fıkra şu suretle olursa hatiplerden 
her iki fikirde bulunanların mütalâatına tamamiyle 
muvafık olmuş olur. Çünkü Recep Beyefendi diyor
lardı ki; program okunduktan sonra itimat beyan 
olunur. Zaten hükümet buraya geldikten sonra görü
nüp gitmek, bir kere bu, hükümet esasiyle, hükümet 
esasını kuran meclisin vaziyetiyle gayrikabili teliftir. 
Hiçbir şey söyîenmeksizin gelip kâğıtları dolayıp git
mesi, hükümeti kuran bir meclisle ve o meclisin hü
kümetiyle gayrikabili telif bir vaziyettir. Behemehal 
gelip bir şey söylemesi iktiza edecektir. Müzakere de 
o söylenen söz üzerine açılacaktır. Söz söylenmezse 
müzakere açılmaz. Binaenaleyh bu maddede münderiç 
olursa son fıkra zait kalıyor. Bu maddenin son fık
rası ki : (Hükümet hat ve hareket ve siyasî noktai 
nazarını kısa bir müddette meclise bildirir.) Bu, tabiî 
bir harekettir. Ne için itimat alır? Tabiî hükümet 

hattı hareketi siyasiyesini beyan etmek için gelir. Bi
naenaleyh son fıkra burada zaittir. Son fıkra tayye-
dildiği vakit mesele tamam olur. 

Şimdi ara yerde kalan ve kimsenin bu bapta söz 
söylememiş olduğu bir fıkra vardır ki o da (Meclis 
münakit değilse arz keyfiyeti meclisin inikadına talik 
olunur.) Bu tabiî bir keyfiyettir. Elbette geldikten 
sonra olur. Bunu ifade etmeye lüzum yoktur. Bura
da ifadesi lâzım bir şey var. O da meclisin içtimai 
bundan evvelki maddelerde beyan edildi. Reisicum
hur tarafından içtimaa davet olunur. Meclis, reis ta
rafından içtimaa davet olunur. Şu kadar adet azanın 
talebi vuku bulursa o suretle de içtimaa davet olu
nur. Bazı maddelerde de iş itibariyle de içtimai ta
yin etmek lâzım gelir ki işte o madde de bu madde
dir. Yani meclis münakit değilse içtimaa davet olu
nur. «Meclis münakit değilse arz keyfiyeti meclisin 
inikadına Ulik olunur»- sözü bir mana ifade etmez. 
Çünkü bu, pek tabiîdir ki meclis, münakit olunca 
?-.::z olunur. Bu ifade edilmek icap etmez. Asıl ifade 
edilmesi iktiza eden şey, meclis münakit değilse içti
maa davet olunur. Daha doğrusu münakit kelimesi 
burada doğru değildir. (Meclis müstemir değilse içti
maa davet olunur) denilmesi lâzım gelir. Çünkü mec
lisin bulunmadığı zamanda hükümetin tebeddülü me
selesi bir çok ihtimalle olabilir. Meselâ vefat vukuu 
ile kabine kurmak iktiza ettiği gibi, istifa etmek su
retiyle de olur. İstifa ettiğinin sebebi, çünkü meclis 
münakit olmadığı zamanda kabinenin istifa etmesi, 
elbette azîm bir meseleden dolayı istifa ediyor de
mektir. Bu istifa keyfiyetini «meclis toplanıp, derakap 
gelir,» anlayıp, teşekkül edecek hükümetine de itimat 
reyi vermesi lâzımdır. Binaenaleyh bu fıkrada zikro-
lunması lâzım olan şey (Meclis müstemir değilse iç
timaa davet olunur.) Bu suretle takririmi veriyorum. 
Kabulünü teklif ediyorum. 

ENCÜMEN NAMINA YUSUF NADİ BEY 
(Menteşe) — Efendim, tasvip kelimesinin itimat ma
nasına geleceğinde arkadaşlar ittifak ediyorlar. Fil
hakika tasvip itimat manasınadır ve şimdiye kadar 
yapılan tatbikatta sakit bir şekilde ve usûlde tatbik 
edildi. Reisicumhur tarafından ya Heyeti Vekilenin 
mecmuu veyahut azasından biri hakkında bir tezke
re geldiği zaman tezkere okundu ve azayı kiram ara
sını izhar etsin denildi ve herkes sakit bir surette ara
sını izhar etti. Tesadüfen şimdiye kadar bu ârâ iti
mat şeklinde tecelli etti. İtimat şeklinde tecelli ettiği 
vakit mahzuru o kadar bariz değildir. Bendeniz bu 
sükûn içinde verilen ârânm ademi itimat şeklinde te-
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zahürü neticesine nazarı dikkatlerini celbepmek iste
rim. Heyeti Celilenin kabul etiği usul, heyeti vekile-
nin reisini, reisicumhur intihap edecek ve hükümet 
teşkili ona tevdi edilecek. O da arkadaşlarıyle bilmü-
zakere bir hükümet teşkil edip gelecektir. Taamülde 
bu teşkilâtın alelimiya olmadığı ve karşısına çıkacağı 
bir mahalde bulunduğu nazarı dikkate alınarak yapıl
dığı malumdur. Temayülâtı umumiyeye tetabuk ede
cek bir hükümet gelecektir ve bütün bu şeraite ria
yet edilerek gelen hükümet, tasavvur buyurunuz ki, 
hiç laf cereyan etmeksizin ârâya ledelmüracaa ademi 
itimatla karşılanmıştır. Evvelâ bu meclisin azasından 
bulunan ve meclisin itimadını mazhariyeti hususun
da çok düşünülmüş olan bu arkadaşların vaziyetini 
düşünüyorum. O ne elim şeydir? Sonra memleket bil
mek ister, yalnız meclisin koridorlarında yapılmış 
propagandalarla burada sakit ve samit kalması doğ
ru değildir. îskat olunan bir hükümettir. Tatbik olu
nan bir programdır. Takabbül olunacak bir veçhedir. 
Sonra memleket bilmek ister ne için filan hükümeti 
meclisi ıskat etmiştir? Bunun esbabı mucibesi bura
da yapılacak alenî bir münakaşa ile ancak zail olabi
lir ve hiç bir hükümet bulamazsınız ki, böyle sükût 
içinde kendisine karşı beyan olunan ademi itimat 
reyine razı olsun, şimdiye kadar olan muamelelerin 
verdiği neticeye bakmayınız. Eğer bir defa sükût için
de ademi itimat tezahür edecek olursa ondan sonra 
hükümeti teşkil edecek adam bulamıyacaksınız. Çün
kü bunda daima tehlike vardır. Her hükümet teşkil 
etmek isteyen adam, deruhde ettiği göze aldırdığı va
zifeyi ifa edeceği zaman aleyhinde söylenecek sözle
re cevap vermek liyakat ve meziyetinde olduğunu 
evvelâ hissedecektir. Adama söz söyletmiyeceksiniz 
ve ıskat edeceksiniz. Bu kabili kabul bir şey değil
dir. Binaenaleyh yalnız hükümet teşkil edememek 
mahzuruna karşı efkârı umumiyei milletin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde cereyan edecek mesalihi 
millete taalluk eden ahvalden haberdar olması zaru
rîdir ki bu itimadın alenî müzakere ve münakaşa ile 
verilmesini icabettirir. Binaenaleyh tasvipte şimdiye 
kadar takip ettiğimiz yolun sakat olduğunda ittifak 
etmekliğimiz zarureti vardır, arkadaşlar. Binaenaleyh 
Feridun Fikri Beyin dediği gibi Encümen eğer tatbi
katta bu tasvip kelimesi bu sakat manaya gitmemiş 
olsaydı, .kelimeye diyecek bir şeyimiz yoktur, bizim 
husumetimiz yoktur, eğer onu itimat manasına kabul 
ederseniz onu biz de kabul ederiz ve fakat tatbikat 
ona mahiyeti hususiye verdiğinden dolayıdır ki, keli
meyi kaldırdık ve itimat, ademi itimat meselesini vaz 

ettik. Meclisin kabul ettiği bir yedinci madde vardır 
müsaade ederseniz okuyayım : 

«Madde 7. — Meclis, icra salâhiyetini, kendi ta
rafından müntehak reisicumhur ve onun tayin edece
ği bir icra vekilleri heyeti marifetiyle istimal eder. 
Meclis icra vekilleri heyetini her vakit murakaba ve 
ıskat edebilir.» 

Kabul ettiğimiz bu maddenin son fıkrasına naza
rı dikkati âlinizi celbederim. «Meclis, hükümeti her 
vakit murakabe ve ıskat edebilir.»» Meclisin icra ve- H 
killeri muvacehesinde gerek iptidayi teşekkülünde m 
ve gerek esnai devamında hükümeti hakkı muraka- M 
besi ve hakkı iskatı her dakika için, bir an hariç kal- Ş| 

i il mamak üzere mahfuzdur. Bu mahfuziyet elde iken s 
bundan fazla takyidat koymaya çalışmak, bendeniz- i 
ce biraz fazla olur. Hükümetin teşekkülüne, ben-
denizce belki de ziyan iras eder. 

Abdullah Azmi Efendi Hazretlerine hükümet gel
diği gün program okunmalı buyurdukları zaman, 
bunu hükümetin meşruiyeti için şart mı koşuyor
sunuz, diye sormuştum, evet şarttır dediler. Çünkü 
meclisin itimadına mazhar olmıyarak icrayı hükü
met edecek bir hükümeti kabul etmek kârı akıl de
ğildir, maslahata muvafık değildir. Kendileriyle ben
deniz de müttefikim, fakat başka bir maksat için 
sormuştum. Meclisin münakit olmayacağı zaman 
olduğunu kabul ettik ve zarurîdir. Eğer münakit de
ğilse tebeddül edecek bir hükümetin vaziyeti, mec
lisin toplanacağı zamana kadar ne olacaktır? Bunu 
anlamak için sormuştum. Buyurdular ki; meclis mü
nakit değilse meclis derhal içtimaa davet olunur. 
Bu dahi maksadı temin etmez. Mesalihi memleketi 
yürütebilmek için hükümet teşekkül ettiği gün meş
ru bir hükümet olmak lâzımgelir. Meclis içtimada 
değildir, Abdullah Azmi Efendinin fikrini kabul 
ediyorum, içtimaa davet olunur, içtima oluncaya 
kadar 30 gün geçer, memleketin mesalihi bizim ar
zu ve irademize tabi değildir. Dünyada bin türlü ha-
disat cereyan eder. Abdullah Azmi Efendinin tezine 
nazaran itimat alıncaya kadar hükümetin vaziyeti 
gayrimeşrudur, o halde hiçbir icraat yapamaz, mem
leket anarşiye gider, felâkete sürüklenir. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Öyle de
medi efendim! 

YUNUS NADİ BEY (Devamla) —' Ben sordum, 
böyle cevap verdiler. 

İtamit meselesinin şartı esasî olduğunda ben ken
dileriyle müttefikim, fakat itimat verilmedikçe hü
kümetin vaziyeti yoktur, denilirse hükümet yoktur 
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manâsı çıkabilir, bu mahzurları bertaraf edebilmek 
için meclisin içtimai zamanında, hiçbir münakaşaya 
mahal yoktur. Yedinci madde bunu tespit etmiştir. 
Her zaman murakabe ve ıskat edebilir. Riyaseticum-» 
hurun tezkeresi okunduğu dakikada meclis, hükü
meti çağırır münakaşayı açar, sana itimat etmiyo
rum der, esbabını izah eder, hükümet de fikrini be
yan eder ve meclis reyini istimal eder. Yani meclis 
müştemi olduğu zaman mesele yoktur. Binaenaleyh, 
tezkere geldiği ve okunduğu dakikada itimat mese
lesini şart koşuyorlar, biz bunun yedinci madde ile 
de zaten müemmen bulunduğunu nazarı dikkate ala
rak ve kavanini esasiyenin böyle demir çenberler 
içinde değil, biraz elastikî mahiyette yazılması mec
buriyetini de nazarı dikkatte bulundurarak dedik ki : ' 
Hükümet behemahal hattı hareket ve siyasî noktayı 
nazarını kısa bir müddette meclise bildirir. Tezkere 
okunduğu zaman intihap olunan Heyeti Vekileyi 
teşkil eden zevat Meclisi Âlinin, meçhulü olan ze
vat değildir. Tezkere okunduğu zaman derhal istiza
ha çekilmeleri mevzubahis değilse esasen zımnî bir 
itimat vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Zımnî mi?. 
YUNUS NADİ BEY (Devamla) — Binaenaleyh 

intizar olunabilir. İki üç gün zarfında gelsinler, kendi
leriyle açık konuşulsun, ya itimat olunsun veya ade
mi itimat beyan olunsun eğer itimat caiz değilse ya
ni derhal ıskatı lâzım bir hükümet muvacehesinde 
iseniz sizin elinizi kolunuzu bağlayan yoktur derhal ça
ğırırsınız. Gelseler de ıskat edersiniz, gelmeseler de ıs
kat edersiniz. Bunda içti baha hiç mahal yoktur Binaen
aleyh meclis münakit olmadığı zaman, meclisten iti
mat almamış hükümetin vaziyeti gayrımeşru değil
dir. Hükümet meşru olarak teşekkül etmiştir. İtimat 
ile bu teeyyüt etmiştir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Gayrımeşru olduğunu ifade etmedim. 

»»•—•«•i 

| YUNUS NADİ BEY (Devamla) — Bunun İçin 
meclis münakit değilse arz keyfiyeti meclisin inika
dına talik olunur demişizdir. Bu müddet zarfında 
hükümetin vaziyeti tam bir hükümet vaziyetidir. 
Dahil ve hariçte icraatı makbul ve muteberdir. Bu
na zaaf iras etmekte hata vardır. Meclis münakit 

I değilse, yeni heyeti vekilenin vaziyetini tayin ve tav
zih için içtimaa davet olunur buyurdular. Meclisin 

L içtamaa daveti için ayrı bir madde konmuştur. Rei
sicumhur lüzum görürse meclisi içtimaa davet ede
bilir, azayı kiram da davet edebilirler. Eğer her han-

I gi bir hükümetin tebeddülünden dolayı meclisin 
içtimaa daveti zarurî ise o, kendi maddesi dahilinde 

I hallolunmak lâzımgelir. Behemahal hükümetin va-
I ziyetini tespit ettirmek için meclisin davetini bura

da şart koşarsanız, -meclis gelinceye kadar hüküme
tin vaziyetinin yok olduğu zaruretini kabul etmek
ten kurtulamazsınız. Binaenaleyh bu arkadaşların 
söylediklerine ve bu izahata nazaran biz yeniden 
ilâve olunacak bir şey görmüyoruz ve Recep Beyin 
ilâve etmek istediği fıkra bizce de düşünülmüştür. 
Kanunun yedinci maddesi içerisinde zaten münde-
riçtir. Daha âm ve şamil olarak, katî olarak vardır. 

I Eğer Heyeti Celile zarurî addederse, fazla olmasını 
kabul ederek, Encümen dahi ona iştirak eder. Tek
lif meclise bildirilir ve itimat beyan eder. Bunda 

I bir şey görmüyoruz. Teklif, zannederim meclise bil
dirir ve itimat talep eder şeklindedir. Hulâsa bender 
nizin azayı kirama Encümen namına tasvip kelime
sinden anlatmak istediğim şey tezkere gelir gelmez, 
sakin bir surette verilecek tasvibin çok sakin bir va
ziyete müncer olacağından ibarettir. 

REİS — Efendim, Celseyi on dakika teneffüs 
için tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 4,25 
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İKÎNCÎ CELSE 

Bed'i Miizakerat saat: 4,50 

REÎS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendiler. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. —• Kanunu Esasi Encümeninin Teşkilâtı Esa
siye Kanunu teklifi (2/302 mükerrer) 

REİS — 44 ncü madde hakkında müzakerenin 
kifayetine dair takrir aldım. Reyi âlinize vaz edece
ğim: 

Riyaseti Celi leye 
Müzakere kâfidir, maddenin reye konulmasını tek

lif eylerim. 
13 Nisan 1340 

Çanakkale 
Şükrü 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Müzakerenin kifayeti kabul 
edilmiştir. Tadil takrirleri var, onları okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
4 ncü maddenin ikinci fıkrasının vehçi ati üzere 

tadilini teklif ederim: 

(Heyeti umumiyesi Reisicumhurun tasdikiyle Mec
lisin itimadına arz olunur.) Üçüncü fıkrasının da şek
li atide tadilini teklif ederim : 

(Meclis müçtemi değilse içtimaa davet olunur.) 
Zait olduğu cihetle son fıkrasının da tayyını teklif 
ederim. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Riyaseti Celileye 
4 ncü maddenin son cümlesinin yerine atideki fık

raların ikamesini ve maddenin bu suretle tadilen ka
bulünü arz ve teklif eylerim. 

(Hükümet hattı hareketini ve siyasî noktai nazarı
nı azamî on gün zarfında Meclise bildirir ve itimat 
talep eder.) 13.4.1340 

Kütahya 
Recep 

(Bu takriri kabul ederiz 
olsun sadaları.) 

eri, on gün, bir hafta 

Riyaseti Celileye 
Recep Beyin takririnin tayini esami ile reye vaz'-

nı teklif ederiz. 

Gaziantep 
Kılıç Ali 

Kütahya 
Recep • 

Bolu 
Cevat Abbas 

Rize 
Ahmet Fuat 

Rize 
Rauf • 

İstanbul 
A. Rıza 

Ardahan 
Halit 

Zonguldak 
Ragıp 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

Hakkâri 
Asaf 

Malatya 
Hilmi 

Karalı işarı Sahip 
Ruşen Eşref 

Tekfurdağı 
Faik 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Riyaseti Celileye 
Maddede ikinci fırkanın berveçhiati tadilini tek

lif ederim: 
Sair vekiller Başvekil tarafından, Meclis azası ara

sından intihap olunarak heyeti umumiyesini teşkil 
eden Hükümet Reisicumhurun tasdikiyle Meclisin tas
vibine arz olunur. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Riyaseti Celileye 
îşbu maddenin tayini esami ile reye vazını teklif 

ederiz. 
Ordu Karesi 
Faik Ali Şuuri* 
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Erzurum 
Halit 

Mersin 
Besim 

Niğde 
Ebubekir Hazım 

Artvin 
Hilmi 

Giresun 
Hacim Muhittin 

Karesi 
Hulusi 

Karesi 
Ahmet Süreyya 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Erzurum 
Rüştü 

Kars 
Ömer 

Saruhan Erzurum Ankara 
Abidin Ziyaeddin Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Maddenin ikinci fıkrasındaki «Reisicumhurun tas

dikiyle Meclise arz olunur.» cümlesi yerine «Reisi
cumhurun inhasıyle Meclisin tasvibine arz olunur.» 
cümlesinin ve fıkrai müteakibedeki «Meclis münakit 
değilse arz keyfiyeti» yerine «Meclis münakit değilse 
tasvip keyfiyeti» cümlesinin kabulünü teklif ederim. 

Saruhan 
Reşat 

Riyaseti Celileye 
4 ncü maddenin atideki şekilde tadilini teklif ey

lerim : 
Başvekil, Reisicumhur canibinden ve Meclis azası 

meyanından tayin olunur. 
Sair vekiller Başvekil tarafından, Meclis azası ara

sından. intihap olunarak heyeti umumiyesi Reisicum
hurun tasdikiyle Meclisin tasvibine arz olunur. 

Meclis münakit değilse tasvip keyfiyeti Meclisin 
inikadına talik olunur. 

Hükümet hatalı hareket ve siyasî noktai nazarını 
kısa bir müddet zarfında Meclise bildirir. 

Erzurum 
Rüştü 

(Recep Beyin takririni reye koyunuz sesleri.) 
REİS — Recep Beyefendi, on gün yerine bir haf

ta zarfında teklif ediliyor. (On gün azamî sesleri.) 
RECEP BEY (Kütahya) — Azamî bir hafta ka

bul ediyorum. 
REİS — Efendim, Recep Beyefendi de azamî bir 

hafta olmasını kabul ediyorlar. Şimdi Recep Beyin 
takririnin tayini esami ile reye konmasına dair onbeş 
imzalı bir takrir vardır. Binaenaleyh evvelâ tadil 
takrirlerini reye koyacağım. Tadil takrirlerinden son
ra maddeyi reye koymak icap ederse o vakit madde-

s yi tayini esami ile reya vazederiz. (Geri alıyoruz ses
leri.) 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Reis 
I Bey! Geri alıyorlar. 

REİS — Pekâlâ efendim. Efendim, Recep Beyin 
takririni tekrar okuyorum. 

(Recep Beyin takriri tekrar okundu.) 
RAİF EFENDİ (Erzurum) — Son fıkra ne olu

yor efendim? Recep Bey son fıkrada ısrar ediyor mu? 
I Yani Meclis müçtemi olmadığı zaman ne oluyor? 
I 
\ (Onlar baki sesleri.) 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Bey anlaşılmadı, 
I biraz izahat vereyim. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi, azamî 
I beş gün denilirse iştirak ederiz. 

RECEP BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaş-
I 1ar, demin mâruzâtta bulunurken, izahatta bulun-
I muştum. Mademki, takriri acizanem reye vazoluna-
I çaktır. Takririmi bir defa daha kısaca izah edeyim. 

Muhterem arkadaşlar, Raif Efendi hazretlerinin 
I buyurdukları - Meclis müçtemi değilse ne olacak me-
I selesi - halbuki benim deminki mâruzâtım; ve mad-
I denin tayyedilmeyip kalan fıkraların yekdiğerlerine 
I raptı meselesi şu şekilde oluyor: 

Herhangi bir Hükümet Reisicumhur tarafından 
I teşkil edilecek ve bu tarzı teşekkül meclisi âliye der-
I hal arz olunacaktır. Yani Meclisi âli teşekkülden anın-
I da haberdâr olacak; Meclis tabiî suretle, hali içtima-
I da ise. Değilse, içtima ne vakit olursa o zaman der-
I hal arz olunacak. Fakat bendenizin demin arz etti

ğim veçhiyle heyeti vekile teşekkül eder etmez, ettiği 
günde bütün bütün cereyanı muameleyi ve buna ait 

I bilcümle takip edilecek muamelâtı siyasiyeyi derhal 
I kavrayamaz. Bunun için azamî bir haftalık bir müd-
I det verdik. Bu müddet zarfında bürosiyle vesaireyle 

temas edip meclisi âliye teşekkülünü nihayet hafta-
I sında gelecek ve etraflı programını okuyacak, müna-
I kaşat olacak ve bu suretle itimat talep edecektir. 

Budur. (Kabul, sesleri.) 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efen-
I dim, bir nokta vardır. Bu; evvelce de böyle geçmiş

tir. Bazı maddelerde münakit kelimesi müçtemi, in-
I ikat kelimesi de içtima kelimesine kalbedilmişti ve 

doğrusu da odur. Binaenaleyh o karar mucibince 
maddedeki «münakit» kelimesinin «müçtemi», «ini-

I kadına» kelimesinin de «içtimaına» suretine tahvili 
lâzımdır. Daha bunun gibi diğer maddelerdeki keli-

I melerin de bu suretle tahvili lâzımdır. 

— 631 — 



İ : 36 13 . 4 . 1340 C : İ 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Efendim, 
son şekli kabul ediyor. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Reis 
Beyefendi, bir şey arz edeceğim. Bendenizin takririm 
iki hükmü havidir. Birisi, Recep Beyefendi ile bir
leştiğimiz bir meseledir, diğeri de «Meclisi âli müç-
temi değilse içtimaa davet olunur» şeklindedir. Bina
enaleyh ayrı bir meseledir. Takririmi ayrıca reye 
koymak lâzımdır. 

REİS — Ayrıca reye koruz efendim. Recep Be
yin takririni reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler 
beyaz, kabul etmeyenler kırmızı rey versin. (Hacet 
yok sesleri) Takririmizi geri alıyoruz sesleri.) 

REİS — Efendim, tayini esami ile oya vazolun-
ması hakkındaki takriri, takrir sahipleri geri alıyor
lar. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Fena taamül, bir 
usul olur. (Geri alıyorlar sesleri.) 

REİS — Efendim, maddenin son fıkrası şöyle 
oluyor. «Bir hafta zarfında Meclise bildirir ve itimat 
talep eder» Kabul edenler lütfen el kaldırsın... (Ka
bul, müttefikan sesleri.) 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Hayır 
müttefikan değil, 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Bir rey 
muhalife karşı. 

REİS — Recep Beyin takriri kabul edilmiştir 
efendim: Abdullah Azmi Efendinin bir takriri var
dır. «Meclis müçtemi değilse içtimaa davet olunur.» 
diyor. 

FERİDUN FİKRİ (Dersim) — Efendim, Abdul-
lar Azmi Efendi hazretlerinin takriri bir kere daha 
okunsun. İsrar ediyorum. 

(Abdullah Azmi Efendinin takriri tekrar okundu.) 
BİR MEBUS — İnikadına talik olunur deniyor. 

İçtimaına denilmelidir. «Evet evet, içtimaına sesleri.» 

REİS — Efendim, Recep Beyin takriri kabul edil
mişti. Binaenaleyh «Meclis müçtemi değilse içtimaa 
davet olunur.» Bunu reyi âlilerine koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edil
memiştir. 

Binaenaleyh maddeyi şu şekilde: Yanı (müna-
kit) kelimesi (müçtemi), (inikat) kelimesi de (içtima) a 
tahvil olunmak ve Recep Beyin de şimdi ilâve et
tiği fıkrayı ihtiva etmek üzere reyi âlinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmitşir. (müttefikan sesleri.) 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Bendeniz kabul et
miyorum Reis Bey! 

REİS — Peki; o halde ekseriyetle kabul olundu 
efendim. 

Madde 45. — Vekiller, başvekilin riyaseti altında 
(icra vekilleri heyeti) ni teşkil ederler. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? «Hayır 
sesleri» maddeyi aynen reyi âlilerine koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul olun
du... 

Madde 46. — İcra vekilleri Heyeti Hükümetin 
umumî siyasetinden müştereken mesuldür. Vekiller
den her biri kendi salâhiyeti dairesindeki icraattan 
ve maiyetinin ef'al ve muamelâtından ve siyasetin 
umumî istikametinden münferiden mesuldür. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) maddeyi aynen reyi âlilerine koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edil
miştir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — İnşallah 
fiilen de böyle olur. 

Madde 47. — Vekillerin vazife ve mesuliyetleri 
kanunu mahsusla muayyendir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Müsaade 

buyurulürsa bir şey arz edeceğim. Maddedeki (mu
ayyen) kelimesi yerine tayin olunur denilmelidir. 

Çünkü ortada böyle bir kanun yoktur. 

REİS — Efendim, (muayyendir) kelimesi yerine 
(tayin olunur) kelimesinin konmasını teklif ediyorlar. 
Buna itiraz var mı efendim? (Hayır sesleri) o halde 
muayyendir kelimesi yerine tayin olunur tabiri ika
me edilmiştir, maddeyi bu şekilde kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Kabul olundu efendim. 

Madde 48. — Vekâletlerin ve vekâlet muavinlik
lerinin... (Muavinlikler yoktur, mülgadır sesleri) 

REİS — Evet, muavinlikler yoktur. O halde mad
de «Vekâletlerin adedi kanunla tayin olunur.» Şeklin
dedir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Bu maddeye lüzum 
yoktur. (Evet yoktur sesleri) 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Lüzum vardır 
efendim. Ve bunda Encümen musirdir. (Lâzım ses
leri) 

REİS — Efendim, bu maddeye dair Edirne Me
busu Hüseyin Rıfkı Beyin bir tadil teklifi vardır. 
«Vekâletlerin adedi, isimleri, vazifeleri kanun ile ta
yin olunur.» diyor. (Hacet yok sesleri) bu tadil tek
lifini reyi âlilerine koyacağım. Bu tadil teklifini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olunma
dı efendim. 
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«Vekâletlerin adedi kanun ile tayin olunur» şek
linde maddeyi reyi âlilerine koyacağım. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 49. — Mezun veyahut herhangi bir sebep
le mazur olan bir vekile tcra Vekilleri Heyeti aza
sından bir diğeri muvakkaten > niyabet eder. 

«Müddet ister sesleri» 
REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi! Encü

men bu hususta izahat versin efendim. Mazeretin, 
mezuniyetin müddeti yok mudur? Altı ay mıdır, bir 
sene midir? 

ABDULLAH AZMÎ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, kavanini menbalarından birisi de tecrübe
dir. Tecrübeler de kavanin menbaından maduttur. 
Biz Hükümetler gördük ki, üç kişi ile icrayi hükü
met edilmiştir. Yani bir zat iki üç vekâleti deruhde 
ederek icrayı hükümet edilmiştir. Binaenaleyh bir ni
yabetten fazla deruhde edemez. Bu maddenin nihaye
tine bunun bir fıkra olarak ilâve edilmesi lâzımdır. 
ilâve edilmediği takdirde bir zat iki tane, üç tane ve
kâlet deruhde eder ve-o zaman üç, dört kişi icrayı 
hükümet eder. Binaenaleyh bendeniz arz ettiğim gibi 
«bir niyabetten ziyade deruhde edemez» fıkrasının 
ilâvesini teklif ediyorum. 

. REİS — Abdullah Azmi Efendi, bu hususta bir 
takrir vermeniz lâzımdır efendim. 

KANUNU ESASÎ ENCÜMENİ MAZBATA 
MUHARRİRİ CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — 
Efendim, mezuniyetten maksat, öyle uzun uzadıya 
mezuniyet değildir. Üç dört sene gibi vekillerin vazi
feleri başlarından ayrılmaları da değildir ve bu varit 
değildir. Makul, de değildir. Bundan başka memleket 
dahilinde devir ve teftiş gibi - mahza vazaifte - ifayı 
vazife halindeki vekâletidir ki; işte bu hususları şu 
kadar ay, şu kadar zaman diye tahdit etmeye lüzum 
yoktur. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Üç ayı tecavüz etme
melidir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Lüzumu yoktur. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — O vazifeden 
de mesul olur mu?. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — O vazifeden de 
mesul olur. 

REİS — Efendim, «.. bir vekile, İcra vekilleri he-
ceğine dair vekilin birden ziyadesine niyabet eder.» 
Yerine bir vekilin birden ziyadesine niyabet edemeye-
ceiğine dair bir kayıt ilâvesini Abdullah Azmi Efendi 
hazretleri teklif ediyorlar. 

I NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Reis Beye
fendi! Maddedeki, bir vekil kelimesinden evvel (yal
nız) kelimesi ilâve edilirse maksat hasıl olur zannm-
dayım. 

i REİS — Efendim, «yalnız bir vekil» denmesini 
teklif ediyorlar. Bir de ancak bir vekâletten ziyade 
deruhte edemez şeklinde bir teklif vardır. 

I CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, mad
dede niyabet kelimesi vardır onun için bir vekâlet
ten ziyadesine niyabet edemez denmelidir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Reis Beyefendi! Ben
denizin de bu mealde bir takririm vardır. 

REİS — Evet efendim, Halit Beyefendinin de tek
lifleri bu şekildedir. Ancak birden ziyadeye niyabet 
edemez fıkrasının ilâvesini teklif ediyorlar. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Bir vekil bir 
vekâletten fazlasına niyabet edemez. «Gürültüler.» 

HALİT BEY (Kastamonu) — Reis Beyefendi! 
Bendenizin teklifimi okumadınız. 

REİS — Arz ettim efendim. Efendim! Kastamonu 
Mebusu Halit Bey de «ancak bir vekil bir vekâletten 
fazlasına niyabet edemez» şeklinde teklif ediyorlar. 
Bu ilâve ile maddeyi reyi âlilerine koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edildi efen
dim. 

Madde 50. — Türkiye Büyük Millet Meclisince 
İcra Vekillerinden birinin Divanı Âliye şevkine dair 
verilen karar vekâletten sükutunu dahi mutazammın-
dır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen-
dim, bu madde gerek İcra Vekilleri Heyetinin ve ge
rekse heyetten birisinin veyahut Mahkemei Temyiz 
veya Şûrayı Devlet Azasından birisinin Divanı Aza
sının Divanı Âliye sevkedilinceye kadar olan tahkikat
larını natık ellerinde kanun vardır. Yani İcra Vekilleri 
Heyetinden birisinin veya heyetin Divanı Âliye şevki 
hakkında bundan evvelki Kanunu Esaside tafsilât 
vardır. Bunda ise tafsilât yoktur; konulmamıştır. 
Divanı Âli faslına da baktım. Orada da tafsilât yok
tur. Evvelce şu suretle idi: Heyeti Mebusandan birisi 

. vekillerden birisinden şikâyet edecek olursa o şikâ
yet kura ile şubelerden birisine tevdi olunur. Şube 
tahkikat yapar. Meclise gelir. Meclisin sülüsanı ekse
riyeti; Divanı Âliye şevke karar verirse bu suretle 
sevk olunur. Binaenaleyh bu esastır. Bu usûlden ziya
de esastır. Çünkü bu maddede Mahkemei Temyiz, Şû
rayı Devlet Azalarının icrayı tahkikatına dair ayrı ayrı 
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kanunları vardır. Bundan sonra Divanı Âliye sevk 
olunur. İşte burada İcra Vekilleri Heyetinin veya he
yetten birisinin Divanı Âliye ne suretle sevk edile
ceğine dair ahkâm vaz edilememiştir. Bu ahkâm ne 
Divanı Âli faslında ve ne de burada vardır. Bunlar 
nasıl sevk edilecek? Kim sevk edecek, meslis ne su
retle tahkikat yapıp sevk edecektir? Bir şey işitir işit
mez sevk edecek değil ya. Tabiî tahkikat yapacak
tır. Her halde bunun da müzakere edilmesi lâzımdır ve 
her halde ifade edilmesi lâzımdır. İşte bunun için ya 
bu maddede, yahut Divanı Âli faslında behemahal 
bu husus müzakere edilmelidir. Yalnız öğrenmek is
tediğim bir cihet var ki, Encümen bunu zühulen mi 
koymamıştır? Yoksa buna lüzum mu görmemiştir? 
Eğer lüzum görmeyip te koymamış ise nasıl sevkedile-
ceğine dair olan usulü nereden iktibas edecektir, ne
reden iktibas edileceğine kanaat hasıl etmiştir? Zühu
len derç edilmemiş ise tabiî encümene iade edilir. Ve 
böyle bir madde tanzim eder, getirirler. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, bu
rada zühul yoktur. Bundan evvel kabul edilen 47 nci 
maddede vekillerin vazife ve mesuliyetleri Kanunu 
mahsus ile tayin olunur deniyor. Bu kanun yapıldığı 
zaman da tasrih edilebilir. Kez.-dik Nizamnamei Da
hilînin bu Kanunu Esasinin kabulünden scnra bu esa
sa ait bu babı ihtiva eden maddelerinde bunları dere 
etmek lâzım gelir. Burada yalnız bir umde gösterilmiş
tir ki, Kanunu Esasilerde malümualiniz yalnız umde
ler vardır. Tafsilâtı Nizamnamei Dahilîde vazife ve 
mesuliyetler kanunundadır. Onun için zühul yoktur. 
Bililtizam konmamıştır. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Reis Beyefendi, müsaade 
buyrulur mu efendim? 

REİS — Buyurunuz Şefik Bey! 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Efendim, bendenizin 
söyleyeceğimi Abdullah Azmi Efendi söylediler. Yal
nız bendeniz Encümenden bir şey soracağım. Madde
de Divanı Âliye şevkine dair verilen karar vekâletten 
sükûtunu dahi mutazammındır diyor. Vekiller ma
lümualiniz mesublardan intihap olunuyor. Divanı 
âliye şevkine dair karar yalnız vekâletten mi süku
tunu icabettirecek, yoksa mebusluktanda mı süku
tunu icabettirecektir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Yalnız ve
kâletten sükutunu mutazammındır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — O halde 
(Dahi) nin kalkması lâzımdır. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Öyle ise mebusluk 
yine baki.: 

CELÂL NURİ BEY (Devamla) — Şurasını ilâ
veten arz edeyim ki, vekillerinin Divanı Âliye su
reti şevki esasen nizamnamei dahilîde münderiçtir. 
Abdullah Azmi Efendi Hazretlerine cevaben söy
lüyorum. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri) maddeyi aynen reyi âlinize vaz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — (Dahi) fazla
dır Reis Bey! 

HACİM BEY (Giresun) — Yanlış değil. 

Madde 51. — İdari dâva ve ihtilâfları rüyet ve 
hal, Hükümetçe ihzar ve tevdi olunacak kanun lâ
yihaları ve imtiyazları mukavele şartnameleri üze
rine beyanı mütalâa, gerek kendi kanunu mahsusu 
ve gerek kavanini saire ile muayyen vazaifi ifa et
mek üzere bir Şûrayı Devlet teşkil edilecektir. Şûra
yı Devletin rüesa ve azası vazaifi mühimme de bu
lunmuş, ilim, ihtisas ve tecrübeleriyle mütemeyyiz 
zevat meyamndan Büyük Millet Meclisince intihap 
olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, bir kere 
bu maddede mevzubahis olan meclis isminin öteden 
beri tanınmış olan tarzı tarifiyle, tevsimiyle (Devlet 
Meclisi) şeklinde tadilini bendeniz teklif ediyorum. 
Gerçi bu teklifi Süreyya Bey arkadaşımız ayan ye
rine kaim olacak ikinci bir meclis için teklif etmişti. 
Bendeniz bu meclise bu ismi daha çok yakıştırıyo
rum. Çünkü muhterem arkadaşlarım, malumâliniz 
bu meclis millet meclisidir ve millet menbaından 
kuvvet almıştır ve kuvayî milliyeyi uhdesinde temsil 
etmiş bir meclistir. Diğeri ise bu meclisin ve bütün 
devlet makinesinin bilhassa tedvin ve ihzar hususun
da nevama ihtisas ihtiyacını tatmin edecek nevama 
ihzari mahiyette kavanin ve esasatm çıkmasına yar
dım edecek, aynı zamanda tali olarak diğer işleri de, 
vazaifi de ifa edecek bir meclistir. Yani şu suretle 
ihzarî mahiyette Devlet işlerini hüsnü tanzim etmek 
için, mükellef bir meclis olduğu için bu meclisi; hem 
bir terkibi farisîden kurtarmak hem millet meclisi
nin mevkiini daha yüksek bulundurmak için Şûrayı 
Devlet ismini kaldırıp Devlet Meclisi tevsim edecek 
olursak daha muvafık olduğu kanaatındayım. (Mü
nasip sesleri). 
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îkinci noktai nazarı acizanem: Bu madde şimdiye 
kadar Şûrayi Devlet diye tanıdığımız müessesenin 
yaptığı vazaifi esasiye meyanında memurin muhake-
matı işi vardı ki, bu maddede bu mesele mevzuba
his olmamıştır. Bendeniz bunun sebep ve hikmetini 
Encümen Mazbata Muharriri Celâl Nuri Beyefen
diye sorduğum zaman buyurdular ki, «Bundan son
ra memlekette tevhidi mahakim ve tevhidi kaza 
mevzubahis olduğuna göre memurinin ayri bir mah
kemede muhakemesi meselesi muvafıkı akıl ve hik
met değildir ve onun için koymadık» bu esbabı mu
cibe çok makul ve mantıkî olmakla beraber bende
niz aksi fikirdeyim. Bittabi böyle düşünen bir zat 
bunu böyle koymazdı. Çok makûldür. Fakat bende
niz ona kaniim ki, memleketimizde memurin muha-
kematını mahakimi umumiyeye tevdi edecek zaman 
henüz hulul etmemiştir. Memurinin kendisine mahsus 
hususî bir takım evsaf ve kıymeti vardır. İnşallah mü
tekâmil bir şekle geldiğimiz zaman askerî divanı harp
leri de kaldıracağız. Mahakimi umumiyeye vereceğiz. 
Gerçi asker olsun, memur olsun bir kimse hususî 
ceraiminden yani meslekî ve vazifevî olmayan ce-
raiminden dolayı aynı suretle mahkemeye gitmeye 
mecburdur. Fakat meslekî ceraimden dolayı erbabı 
meslek muvacehesinde icrayı muhakeme edilmeleri 
hem memurinin hukukunu vikaye ve hem de ada
let noktai nazarından muvafık olacağı kanaatindeyim. 
Şu takdirce tadilnamem de vardır. (İdarî davaları 
rüyet ve hal kelimelerinden sonra) (Memurin muha-
kematını icra) diye buraya ilâve etmek lâzımdır. Yani 
devlet meclisine memurin muhakemat vazifesini de 
vermek lâzımdır. 

Muhterem heyetimizin malûmudur ki, memurin 
muhakemat vazifesi şimdilik Meclisi Âliden münte-
hap bir heyet tarafından ifa olunur. Fakat... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır ora
dan lüzum veyahut men'i muhakeme kararı verilir. 

RECEP BEY (Devamla) — Evet böyle olmakla 
beraber eskiden olduğu gibi memurin işlerinde en çok 
iştigal ve tevağğul etmiş erbabı ihtisastan mürekkep 
olan bir heyete devlet meclisine memurin muhakemat 
vazifesinin verilmesi zannı âcizaneme göre hakikaten 
muvafık olacaktır. Hattâ tadilnamem muhtelif ah
kâmı cami olacağı için Makamı Riyasetin vazifesini 
teshil etmek üzere fıkra fıkra yazdım, ayrı ayrı reye 
konsun; icap ederse ayrıca bir tadilname vermek müm
kündür, kabildir. İkinci noktai nazarı acizanem budur. 
Üçüncü noktai nazarı acizanem şudur... 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Mah
keme bir dereceli olmaz, istinaf, yahut temyiz man-, 
kemesi de olmak lâzım gelir. 

RECEP BEY (Devamla) — Şûrayı Devlet deni
len eski müessese hakkında elyevm Encümenlerde bir 
lâyiha müzakere edilmektedir. Bunun vazaifi esaslı 
olarak bu maddeye konacak olursa lâyihayı ihzar eden 
Encümenler o esasa göre vazifelerini ikmal ederler. 
Üçüncü noktai nazarı âcizamen: Ehemmiyetsiz bir 
şekil meselesidir. Dikkat buyurursanız (idarî davaları 
halleder.) diye bir fıkra vardır. Ondan sonra «Hükü
metçe ihzar ve tevdi olunacak» cümlesi var. Bendeniz 
de bunu tavzih için (Hükümetçe ihzar ve millet mec
lisine tevdi olunacak) diye bir fıkranın ilâvesini mad
denin vuzuhu noktai nazarından teklif ediyorum. Bu 
şekle ait bir meseledir ,o kadar esaslı değildir. 

Sonra esaslı bir noktai nazarı acizanem geliyor. 
En esaslı ehemmiyet verdiğim nokta budur. Maddenin 
son cümlesi şöyle yazıyor: (Şûrayı Devletin rüesa ve 
azası vazaifi mühimmede bulunmuş; ilim, ihtisas ve 
tecrübeleriyle mütemeyyiz zevat meyanından Büyük 
Millet Meclisince intihap olunur.) Bendeniz geçen de 
diğer bir münasebetle, zannederim başkumandanlık 
münasebetiyle de arz etmiş olduğum veçhiyle velevki 
namzet iraesi suretiyle olsun erbabı ihtisastan mürek
kep herhangi müesseseyi Meclis intihabiyle vücuda 
getirmek kanaati âcizaneme göre jadimülimkândır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — İhtisasla intihap yürü
mez. 

RECEP BEY (devamla) — İhtihas ve intihap her 
ikisi kabili telif olan bir iş değildir. Zira bu kadar mü
him bir vazife ile tevzif edeceğimiz yeni devlet mec
lisi müessesesini meclisi âlinin vücudiyle meydana ge
tirdiğimizde öyle zannediyorum ki ve çok muhtemel
dir ki muhtelif tesirat ile arayı en kıymetli aza üze
rinde teksif edemeyiz ve bundan dolayı bu müessese 
malul ve akim kalmaya mahkûm olur. Bundan heye-
yeti celilenizi tahzir etmek üzere son fıkranın da şu 
suretle yani esasen bunu devlet meclisi tevsim ettiği
mize göre devlete ait vazifeleri ihzar vazifesiyle mü
kellef olduğuna nazaran icravekilleri heyetinin inha 
ve teklifi ve reisicumhurun tasdikiyle vücuda gelme
sini teklif ediyorum. (Çok muvafık sesleri) Maddenin 
nihayetindeki cümle teklifi âcizaneme göre şu şekilde 
olacaktır: 

(Devlet Meclisinde rüesa ve aza vazaifi mühim
mede bulunmuş ilim, ihtisas ve tecrübeleriyle müte
meyyiz zevat meyanından icra vekilleri heyetince in-
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tihap edilerek reisicumhurca memuriyetleri tasdik 
olunacak zevattan terekküp eder.) Binaenaleyh bu 
şekilde olması muvafıktır. 

Bu da bu suretle tadil edilirse maksat hasıl olur. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 

evvelâ Recep Beyefendinin buyurdukları dört nokta
ya birer birer temas edeceğim. 

Evvelâ gayet mühim bir meseleye işaret buyur
dular. Efendim, istemiyorlarki, memurin muhakematı 
Şûrayı devlette mahakimi idareyede rüyet olunsun. 
Halbuki bu büyük adımlar atlılarak vâsıl olunmuş bir 
merhalei tekamüldür. Yani memurinin ceraiminden 
dolayı hukuku umumiye mahakiminden ayrı mahke
melerde haklarında itayı hüküm edilmesi katiyen ca
iz olmayan bir esastır. 

FERİT BEY (Çorum) — Muhakeme değildir. Öy
le demediler. Cereyan eden usul, tahkikatı evveliyeyi 
yapar. Lüzum ve men'i muhakeme kararını verir. 
Badehu mahkemeye sevk eder. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Öyle deme
diler. Fakat o husustaki fikirlerine iştirak ederim. Bit
tabi bugün kanun da böyledir. Memurin mühakemat 
heyeti hakkındaki kanun da bu heyetin Şûrayı Dev
let makamına kaim olduğunu gösterir. Binaenaleyh 
Şûrayı Devlet makamına kaim olduğundan Şûrayı 
Devlet vücut bulunca onlara taalluk eden vazaif de 
onlara rücu eder. Fakat bunun ile mahakimi idariye-
de muhakeme edilmeleri arasında fark vardır ve bu
na taraftar değiliz. 

RECEP BEY (Kütahya) — Tabiî bir şey. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — İdari dava 

ihtilâflarının Şûrayı Devlette halli bittabi prensip iti
bariyle kabul edilir. Yoksa bunun ne suretle icra edi
leceği meselâ Şûrayı Devletin Fransa Şûrayı Devletin
de olduğu gibi temyizen mi bakacaktır, yoksa bida-
yeten bakacağı işleri var mıdır? Bunun hakkında hu
kuk ve salâhiyetin tayini için ayrıca kanunu mahsu
suna tevfikan idarî dava demek icap eder. Rüyet ve 
halli lâzım gelir demek lâzımdır. 

RECEP BEY (Kütahya) — Ona muvafakat ede
riz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
Fransa'daki Şûrayı Devlet (Onseil de prefecture) de 
bakarsanız bazen, bidayeten bakar, bazen temyizen 
bakar. Binaenaleyh bunun kanunu mahsusla tespi
ti lâzım gelir. 

Şûrayı Devlet unvanına gelince: Bu alışılmış bir 
unvandır. Bendenizce bu unvanı muhafaza etmek lâ
zım gelir. Yalnız Meclis tarafından intihap kazi-

ı yesine gelince, Divanı Muhasebatın intihabında bazı 
arkadaşların, dermeyan ettikleri tenkidatı buna mi
sal ittihaz etmek muafık olamaz. Efendiler! Şûrayı 
Devlet vücuda getiriliyor, Şûrayı Devlet Heyeti Ve
kile tarafından sair arkadaşlar tarafından bir (Encü
men tarzı intihabı) Meclisi Âlice tayin olunur ve usu-

I lü intihap o suretle tespit edilir. Binaenaley esas 
I itibariyle bu maddenin bu suretle muhafaza edilme

si lâzım gelir. Çünkü biz Şûrayı Devlet vücuda ge
tiriyoruz. Bu Şûrayı Devletin gayet mühim vâzaifi 
vardır. Böyle hem hâkim vazifesini ifa eden ve hem 
kavaninin ihzarı mahiyetinde büyük vazifeler ifa 
eden bir heyetin Meclisi Âlisi tarafından intihabın
da müteaddit fevait vardır. Filvaki Meclisi Âliyi teş
kil eden zevat Heyeti Vekileden daha ekseriyetli 
olduğundan dolayı her azanın, yani her namzedin 
doğrudan doğruya buraya arzı ve buradan vukua ge
lecek intihap ile teşkili Şûrayı Devletin tam ve mem
lekete hizmet edebilecek surette taazzuvu nokta
sından elzemdir. Divanı Muhasebat hususunda der
meyan edilen bazı noktai nazar herkesin şahsına gö
redir, şahsî bir telâkkidir. Fakat Divanı Muhasebat 
nasıl bir mühim heyetse, azasının nasıl Meclisi Âli 
tarafından intihap edilmesi suretiyle salim bir kaide 
vaz edilmiş ise yeni Şûrayı Devletin hini teşekkülün
de de bu müessesede hizmet etmiş, daha da hizmet 
edebilecek muktedir, güzide anasırı mezcederek, cem 
ederek Meclisi Âlice bu Şûra meclisinin intihabında 
da fevait mevcuttur. Binaenaleyh bendeniz, Recep 
Beyefendinin fikirlerine iştirak edemem ve bunun 
azasının Meclisi Âli tarafından intihabını tazammuri 
eden fıkra, Encümen fıkrası şöyledir: Şûrayı Devle
tin rüesa ve âzası, vazaifi mühimmede bulunmuş, 
ilim ve ihtisas ve tecrübeleriyle mütemeyyiz zevat 
meyanında Büyük Millet Meclisince intihap olunur 
esasının muhafazasını kabul taraftarıyım. (Doğru ses
leri) Yalnız buradaki «Vazaifi mühimme» tabirinin 
encümence tavzih edilmesi lâzım gelir. Vazaifi mü
himme ne demektir? Meclisi Âliyi bu azaların hini in
tihabında takyit edecek olan bu tabirin manasının 
tavzih edilmesi ne demek olacağının gösterilmesi 
lâzım gelir. Olabilir ki gayet yüksek bir adam, ga
yet yüksek vazaifte bulunmamıştır. Şimdi biz gayet 
yüksek vazaifte bulunmamış, meselâ bilmem ne vazi
fesini yapmamış diyerek memlekette mevcut daavii 
idariyenin hallinde, levayihi kanuniyenin ihzarında 
vücudundan istifade edebileceğimiz anasırdan mah
rum olamayacağımızdan dolayı Encümen bu fıkrayı 
arz ettikten sonra bu baptaki hükmü arz ederim. Yal-

} nız şimdi, vazaifi mühimme, tabiri hariç olmak üze-
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re madde muvafıktır. Aynen kabulünü teklif ede
rim. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
takrir vardır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, Re
cep Beyefendi, Şûrayı Devletin ismine itiraz buyur
dular. «Devlet Meclisi» dediler. Halbuki Devlet mef
humu öyle bir mefhumdur ki onu temsil eden yer 
ancak burasıdır. Bu tabir kullanılırsa bir iltibas ol
ması lâzım gelir. Biz, «Devlet Meclisi» demekle hem 
burası, hem de Hükümet kasdolunacağını düşündük. 
Halbuki bu Meclis, Hükümet aleyhinde de karar ve
receğinden bu tabir mahzurlu oluyor. Ya Devlet Şû
rası veya Şûrayı Devlet kelimesinin ipkasını teklif 
ediyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hükü
met Şûrası demelidir. Şûrayı Devlet burasıdır. Şûra
yı Devlet, Devlet Şûraseı tabiri yanlıştır. Hükümet 
Şûrası demek doğrudur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — O tabir âlem 
olmuştur. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendiler, me
murin Muhakematına gelince. En büyük demokratik 
prensipler mucibince memurin muhakematı tevhidi 
kazaya tabidir ve memurinin sair efradı milletten 
hiçbir farkları yoktur. Memur olduklarından dola
yı diğer bir şekilde muhakeme olmak ve biraz farklı 
bir muameleye mazhar olmak doğru olamıyacağın-
dan bu hususta Recep Beyefendinin mütalâatına işti
rak edemeyiz. Sonra «Hükümetçe ihzar ve tevdi olu
nacak kanun lâyihaları...» cümlesinden Millet Mec
lisine tevdi olunacak manası çıkarsa febiha... Fakat 
buradan maksat Şûrayı Devletten çıkacak, kendisi
ne tevcih olunacak, tevdi olunacak yani Şûrayı Dev
lete tevdi olunacak kanun lâyihaları... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Doğru!. Olur 
ki Heyeti Vekile teklif etmez. Doğru, bravo! 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Hükümet lâyi
haları tevzie mecbur değildir. Onu düşündük. Sonra 
Dördüncüsü; Hükümetçe hasbolunacak kelimesinden 
Recep Beyefendi ile hem fikiriz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hangi fikir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Yani Şûrayı 
Devlet azasının Büyük Millet Meclisince değil, Hükü
metçe intihabını kabul ediyoruz. Recep Beyefendinin 
tadil teklifini kabul ediyoruz. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karasi) — Dün bunu kendi
niz yazdınız. Bu gün başka bir teklifi kabul ediyor
sunuz. Bu nasıl kanaat? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, öy
le değil. Encümene mensup her aza reylerini mahfuz 
bulundurmuşlardır. Onun için şimdiki reyimiz, Re
cep Beyefendinin mütalaasına tevafuk ediyor.. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Reis Beyefendi, bir sual soracağım. Maddenin ba
şında çok mühim bir kelime var, idarî dava ne de
mektir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Sırf idareten 
ikame olunan davalar demektir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Meclisi 
idare kararma vaki olan itiraz demektir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Eğer böyle ise mesaili idariye demek lâzımdır. İda
rî daavi yani memurin muhakematına ait olan daavi-
den.. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Hayır, öyle 
değil efendim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Bir 
kısmını rüyet edebileceği gibi, bu madde mucibince 
bazı daavinin idare meclisince görülebileceğine dair 
kanun tanzim edilebilir. Binaenaleyh idarî daavi de
mek doğru değildir. Mesaili idariye demek lâzımge-
lir. «İdarî daavi» tabiri mustalah değildir. Daavi, 
daima mahkemelerde rüyet olunan, hükme iktiran 
eden şeylerdir. Mesaili idariye demek lâzımdır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, bu
radaki maksat mesaili hukukiyedir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Reis Bey, müsaade bu
yurunuz, bir sual soracağım. Beyefendi! Memurinin 
efradı ahaliden farkı olmadığından dolayı muhake
melerine ait muamelenin maddeye dercolunmadığın-
dan bahis buyurdunuz. Halbuki zabitanın da, ef
radı ahaliden farkı olmadığı halde sırf vazifelerinin 
icabatı, hususiyeti noktai nazarından muhakemeleri
ne ait muamele kanunu mahsusa tabi ve muhakeme
leri Divanı harplerde mevdudur. 

REFİK BEY (Konya) — İnşallah onlar da ya
kında mahkemelere verilecektir. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Memurinin lüzum 
veya men'i muhakemelerine karar itası Şûrayı Dev
letin vazaifinden olması lâzımdır. Çünkü memurin 
de, zabitan gibi hususiyete maliktir. Memurini ida
renin vazife ve salahiyeti daha vasi ve daha şümul
lüdür. Onun için memurin muhakematına ait mua
mele ile de Şûrayı Devletin muvazzaf olması lâzım-
değil midir? 
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CELÂL NURİ BEY (Gelibolu)'•— Efendim, ma
lumu âliniz mesele askerliktir. Askerlikte ise bazı 
esrar vardır. Yalnız bunları istisna ediyoruz. Bazı 
memurları istisna ediyoruz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim, 
maddenin son fıkrasındaki hükmü, yani Şûrayı Dev
let Azasının Büyük Millet Meclisince intihap olun
ması hükmünü Kanunu Esası Encümeni ittifakla 
tespit etmiştir. O encümende ben de dahilim. Şimdi 
ittifak ile kabul edilen bu esasa münafi olarak »Şû
rayı Devlet Azasının hükümetçe intihabına dair olan 
teklifi kabul ettiklerini söylüyorlar. İşte ben de, En
cümen Azası sıfatiyle katiyen kabul etmiyorum. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Pekâlâ efen
dim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Burada 
Şûrayı Devlet teşkil ediliyor. Şûrayı Devlet, bizim 
eskiden bildiğimiz o tantanalı Şûrayı Devlet midir, 
yoksa başka bir Şûrayı Devlet midir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, ma
lumu âliniz Dahiliye Encümeninde bir Şûrayı Dev
let Kanunu vardır. Bu kanun uzun müddet gayet 
iyi esaslar üzerinde tetkik edilmiştir. Bizim anladı
ğımız Şûrayı Devlet, ötekine berikine arpalık olmak 
üzere azalığı tevcih olunan "Şûrayı Devlet değildir. 
Maksadımız budur. 

REİS — Efendim, müzakerenin .kifayetine dair 
takrirler vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vaz'ını teklif 

ederim. 
Giresun 

Hacim Muhittin 
REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini 

kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. (Madde ay-' 
nen sesleri) Takrirler var. 

Riyaseti Celileye 
51 nci maddenin ikinci fıkrasının berveçhi ati 

tadilini teklif ederim : 
Şûrayı Devletin rüesa ve azası, vazaifi miihüm-

mede bulunmuş; ilim, ihtisas ve tecrübeleriyle rnü-
temeyyiz zevat meyanından İcra Vekilleri Heyetince 
tayin olunur. 13 Nisan 1340 

Niğde 
Atâ 

REŞAT BEY (Saruhan) — Böyle şey olur mu 
canım? 

ATÂ BEY (Niğde) — Pek iyi olur. 
RECEP BEY (Kütahya) — Niçin olmasın? Size-

göre olmaz, bize göre olur. 
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Riyaseti Celileye 
51 nci maddenin birinci fıkrasının veçhiati üze

re tadilini teklif ederim : 

(İdarî mesail ve ihtilâflar...) 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 

Riyaseti Celileye 
1 nci cümlenin nihayetindeki (...Vazaifi ifa etmek 

üzere bir Şûrayı Devlet teşkil edilecektir.) yerine 
(...Vazaifi ifa etmek Şûrayı Devletin vazifesidir.) ika
mesini teklif eylerim. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Riyaseti Celileye 
İşbu maddenin son fıkrasındaki (Büyük Millet 

Meclisince) cümlesi yerine (Kanunu mahsusunda ta-, 
yin edilecek usule tevfikan) fıkrasının ikamesini arz ve 
teklif eyleriz. 

Giresun Biga 
Hakkı Tarık Mehmet 

Riyaseti Celileye 
51 nci maddede atideki tadilâtın icrasını ve fıkra 

fıkra reye vazını arz ve teklif eylerim. 
A) İkinci satırda (rüyet ve hal) kelimelerinden 

sonra (memurin muhakematını icra) tabirinin ilâvesi. 
B) İkinci satırın nihayetinde (tevdi) kelimesin

den evvel (Millet Meclisine) kelimesini ilâve, 
C) Maddedeki (Şûrayı Devlet) tabirlerinin (Dev

let Meclisi) ne tebdil; 
D) Nihayetinden ikinci satırdaki (Meyanından) 

kelimesinden sonraki fıkranın tayyı ile yerine (İcra 
Vekilleri Heyetince intihap edilerek Reisicumhurca 
memuryetleri tasdik olunacak zevattan terekküp 
eder.) fıkrasını ilâve. 

Kütahya 
Recep 

REİS — Efendim, Eskişehir Mebusu Abdullah 
Azmi Efendi, (İdarî daavi) yerine (İdarî mesail) tabi
rinin ilâvesini teklif ediyor. 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Reis Bey söz istiyo
rum efendim! Takrirleri hiç dinlemedik. Yeni bir tek
lif karşısındayız. 

REİS — Siz kabul etmezsiniz efendim, Meclis ye
ni bir teklif karşısında değildir. Sahibi teklif sualini 
sordu. Ondan sonra müzakere kâfi görüldü efendim. 
(İdarî mesail ve ihtilâflar suretinde.) Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 
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Efendim, Kütahya Mebusu Recep Beyin madde
nin ikinci satırındaki «Rüyet ve hal» kelimelerinden 
sonra (Memurin muhakematını icra) (Hayır sesleri.) 
(Vazgeçiyor sesleri.) 

RECEP BEY (Kütahya) — Yalnız o fıkradan 
vazgeçiyorum efendim. 

REİS — Vazgeçiyorlar efendim. Bütün teklifleri 
ayrı ayrı reyinize koyacağım. Sonra efendim, ikinci 
satırın nihayetinde tevdi kelimesinden evvel (Millet 
Meclisine) kelimesinin ilâvesini teklif eylerim diyor. 
Bu tadil teklifin kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmedi. 

Maddedeki (Şûrayı Devlet) tabirlerinin (Devlet 
Meclisi) ne tebdil edilmesini teklif ediyorlar. Şûrayı 
Devlet tabiri yerine Devlet Meclisi tabirini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmedi. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Mad
deyi reye vaz ediniz, iftarı burada mı yapacağız? (Han
deler.) 

REİS — Birinci sayfanın nihayetindeki «Vazaifi 
ifa etmek üzere bir Şûrayı Devlet teşkil edilecektir» 
yerine «Vazaifi ifa etmek Şûrayı Devletin vazifesi
dir» cümlesinin ikamesini teklif ediyorlar. (Hayır ses
leri.) Bu tadili kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmedi. 

RECEP BEY (Kütahya) — Şûrayı Devlet şekli 
intihabı hakkındaki teklifimi reye koymadınız. 

REİS — Koyacağım efendim. Gerek Niğde Me
busu Atâ Beyin, gerek Kütahya Mebusu Recep Be
yin... 

ATÂ BEY (Niğde) — Bendenizin takririm, fark
lıdır efendim. İzah edeyim. 

RECEP BEY (Kütahya) — Haklıdır efendim. Ben-
denizinki başkadır.. 

ATÂ BEY (Niğde) — Efendim, memurin muha
kemesini ifa etmek için mahakimi idariye kalkmıştır. 
Vaktiyle Şûrayı Devlet idare mahkemeleri idi. Ba 
kalkmıştır. Yalnız Memurin Muhakemat Kanununa 
tevfikan memurinin tahkikatı evveliye ve ifadeyi ev-
veliyelerini icra ederek lüzumu muhakeme kararını 
verir. Bunun kalkması mahzurludur. Henüz zamanı 
gelmemiştir. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, mevzuu 
müzakere olan mesele o değildir. Şûrayı Devletin in
tihabı meselesidir. Metinde Meclis tarafından intihap 
olunur deniyor. Zatıâlinizin takririnde ise İcra Vekil-: 
leri Heyetince tayin olunur deniyor. 

ATÂ BEY (Niğde) — Efendim, diğer bir takririm 
«daha var. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, evvelâ şek-i 
li intihabı reye koyacağım. Zatıâlileri «İcra Vekille-! 
ri Heyetince tayin olunur» diyorsunuz. Recep Bey de 
«İcra Vekilleri Heyetince intihap edilerek Reisicum
hurca tasdik olunur.» diyor. Şimdi Recep Beyin tak^ 
ririni reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el, 
kaldırsın... Kabul edilmedi. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Bey, aksini reye 
koyunuz, belki müstenkifler vardır. 

REİS — Hayır efendim, kabul olunması için sü^ 
lüsanı ekseriyet lâzımdır. (Maddeyi aynen reye koyu-: 
nuz sesleri.) 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi, ak
sini yirmi kişi el kaldırırsa olur efendim. 

REİS — Olamaz efendim. (Sülüsanı ekseriyetin 
aksi olamaz sesleri.) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kabul için 
sülüsan lâzımdır. 

RECEP BEY (Kütahya) — Sülüsanı tayin etmek 
için aksi reye konulmalıdır. (Maddeyi aynen reye 
koyun sesleri.) 

REİS — Efendim, madde hakkında Atâ Beyin di
ğer bir takriri daha vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İstemez 
efendim. Maddeyi aynen reye koyunuz! 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, Atâ Beyin 
takririni okuyacağım efendim : 

Riyaseti Celileye 
51 nci maddenin idarî dava ve ihtilâfları rüyet ve 

hal kelimesinden sonra memurin muhakematına tev
fikan tahkikatı kanuniye tabirinin ilâvesini teklif ede
rim. 13 Nisan 1340 

Niğde 
Atâ 

ATÂ BEY (Niğde) — Müsaade buyurunuz izah 
edeyim. Kanunu Esasî Encümeni Mazbata Muharriri 
Bey bu tahkikatı kanuniye usulünün dahi merfu ol-: 
duğunu ifade ettikleri için bu sarahata binaen söylü
yorum. (Hayır öyle değil sesleri.) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
Memurin Muhakemat Kanunu vardır. O ilga olun^ 
malı ki öyle olsun. 

ATÂ BEY (Niğde) — Efendim, mahakimi idariye 
esasen kalkmıştır. Tekrar tesisini isteyelim. Recep Beı 
yin ifadelerindeki mahakimi idariye gibi anlaşıldı, 
Halbuki tevhidi muhakemat olduğundan tevhidi ma-
hakeme icra edilmiş ve bu esas kabul edildiğinden do
layı memurini devletin de halktan, efradı ahaliden 
farkı yoktur. Tahkikatı evveliyesi de, tahkikatı ka-ı 
nuniyesi de aynı şekilde ifa edilecektir diye ifade 
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edildi, Burada mademki Memurin Muhakemat Kanu
nuna tevfikan memurların tahkikatı evveliyesı o ka
nuna tevfikan icra olunacaktır. Ben takririmi geri 
alıyorum. Olmayacak ise onun zamanı gelmemiştir. 
terası ve ifası labüttür. 

REİS — Efendim, memurin muhakematı için 
mevzu olan usul bittabi değişmez. Biga Mebusu Meh
met, Giresun Mebusu Hakkı Tarık beylerin de tek
lifleri vardır : 

Riyaseti Celileye 
İşbu maddenin son fıkrasındaki «Büyük Millet 

Meclisince» cümlesi yerine «Kanunu mahsusunda 
tayin edilecek usule tevfikan» fıkrasının ikamesini arz 
ve teklif eyleriz. 

Giresun Biga 
Hakkı Tarık Mehmet 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmedi efendim. (Maddeyi ay
nen sesleri.) 

Efendim Musa Kâzım Efendinin bir takriri var
dır : 
Riyaseti Celileye 

51 nci maddenin berveçhiati tadilini teklif ey
lerim : 

Madde 51. — Usulü intihap ve vazaifi kanunu 
mahsusiyle tayin edilmek üzere Şûrayı Devlet teşkil 
olunur. 

Konya 
Musa Kâzım 

MUSA KÂZİM EFENDİ (Konya) — Kanunu 
mahsusla tayin edilmek üzere... 

FERİDUN FÎKRÎ BEY (Dersim) — Hayır efen
dim, reye konmuştur. 

REİS — Şimdi reye koydum, Musa Kâzım Efendi! 
MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) —' O değil 

efendim, bu başka, bütün takrirlerden başka mahi
yette bir takrirdir. Efendim burada Şûrayı Devlet 
teşkil edileceğini Kanunu Esasiye derç ediyoruz de
mekten ibarettir. 

FERİT BEY (Kastamonu) —• İçinde vazaifini ta
dat ediyoruz. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Vazifenin 
burada tadat ve tayin edilmesi doğru değildir. Çün
kü bu vazaiften bir kısmını alacağız. O zaman ala

mayacağız. Kanunu Esaside vardır diye sülüsanı ek-: 
seriyetle bunun tadili lâzım gelir. Buna imkân yok* 
tur. 

FERİT BEY (Kastamonu) — Sizin maksadınız 
maddede sarihtir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Devamla) — Memuri
ni Muhakemat Heyeti buna üç seneden beri uğraşı
yor. Belki üç ay, iki ay sonra muvaffak olacağız ve 
bunları doğrudan mahkemeye vereceğiz. Belki yan
lıştır veremeyeceğiz. Fakat bunlar, Kanunu Esasiye 
girecek, tadili ve tefsiri sülüsanı ekseriyete tabi ola-: 
cak mesailden madut değildir. Şûrayı Devlete istedi
ğimiz vazifeyi veririz. İstediğimiz kadar ayırırız böyle 
yaparız, şöyle yaparız, Şûrayı Devlet teşkil edilir. Bi
zim burada edeceğimiz şey Şûrayı Devlet tesisi idi* 
Bunun kanunu şöyle olur, böyle olur demektir, me^ 
sele budur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır efen
dim, madde sarihtir. Gerek kendi kanunu mahsusu ve 
gerek sair vazaifi ile diyor. Açık kapı bırakıyoruz. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Müsaade 
buyurunuz! O vazaifi belki çok görülebilir. Doğru 
bir şey değildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Maksadınız 
hasıldır. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Devamla) — Müsa
ade buyurun! Maksat hasıl değil, tadat etmeyelim. 
Şûrayı Devlet Kanunu ile vazifeyi verelim, alalım, 
ne yaparsak yapalım. (Hayır sesleri.) 

CELÂL NURİ BEY — Efendim, bunu Encümen 
de kabul ediyor. 

REİS — Efendim, bu teklifi Encümen de kabul' 
ediyor. Musa Kâzım Efendinin teklifini bir defa da« 
ha okuyoruz. (Muşa Kâzım Efendinin takriri tekrar 
okundu.) (Hayır sesleri.) 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kal* 
dirsın... Kabul olunmadı efendim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Kabul: 
edilmezse Şûrayı Devlet de olmaz, çok âlâ olur. 

REİS — Maddeyi aynen reyi âlilerine koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu 
efendim. 

Yarın saat bir buçukta içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 5.45 
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Müteaddit zevata hidematı vataniye tertibinden maaş itası hakkındaki Kanunun ikinci neticei ârâsı 

(Kabul edilmiştir.) 

134 
126 

7 

1 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BEYAZİT 
Şefik B, 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Necati B. 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Fer id B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE-
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhidin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Veysel Riza B. 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Abdurrahman Şeref B. 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Refik B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmet Şükrü B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Rifat B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

İsmail B. 
KARESİ 

Hulusi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahi Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 

KIRKKİLİSE 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef, 
Naim Hazım Ef, 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Reşit Ağa 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat Ef. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 
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MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

ORDU 
Halil Sıtkı Ef. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Abidin B. 

Hacı Ethem B. 
Mehmet Sabri B. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Reşat B. 

SİİRT 
Halil Hulki Ef. 
Mahmut B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B, 
Faik B. 

TOKAT 
Emin B. 

TRABZON 
Abullah B. 
Ahmet Muhtar B. 

URFA 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

ERZURUM 
Ziya B. 

(Reddedenler) 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

KÂNGIR1 
Talât B. 

KASTAMONU 
Halit B. 

KONYA 
Tevfik Fikret B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

(Müstenkif) 

RİZE 
Esat B. 
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